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สารจากคณบดี

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเรียนการสอน
แบบองค์รวมบูรณาการเช ื ่อมโยงศาสตร ์การพัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร์ การวิจัย จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
บริหารจัดการสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่าง
มีคุณธรรม สามารถชี้นําสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยการจัดระบบ
การศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีความ เป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้
และประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเรียน และกิจกรรมต่่าง ๆ 
นอกห้องเรียน 
     ด้วยปณิธานของคณะพัฒนาสังคมฯ ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ 
การผลิตองค์ความรู้ที ่มีคุณภาพเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทาง
ปัญญาของสังคม และเสนอแนวทางที ่ม ีประสิทธิผลในการ
แก้ปัญหาของประเทศ คณาจารย์ของคณะฯ จึงได้มุ่งมั่นทุ่มเท
การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงทฤษฎี การวิจัยเชิงประเมินผล ประเด็นการ
วิจัยก็มีความหลากหลายและเชื่อมโยงเสริมซึ่งกันและกันในด้าน
การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั ่งย ืน เศรษฐกิจพอเพียง 
พฤติกรรมจริยธรรม ทุนทางสังคม สตรีและผู้สูงอายุ การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การประเมินนโยบาย ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล
ขององค์การทางสังคม และสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยภิบัติ 
เป็นต้น

           นอกจากนี้ คณะพัฒนาสังคมฯ มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การเผยแพร่่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในรูปบทความที่ตีพิมพ์์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ การจัดสัมมนาวิชาการประจําปี การจัดอบรมให้้แก่่หน่่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
รวมถึงการจัดสัมมนาย่อยทางวิชาการเพื่อให้ความรู้้แก่ ผู้้สนใจทั่วไปโดยไม่่คิดค่าใช้จ่่าย  
          คณะผู้บริหารของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะเป็น  
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และสาธารณชนที่สนใจการดําเนินงานของคณะพัฒนาสังคมฯ สถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์  
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ความเป็นมา 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก่อกำเนิดจากพระราชดำริอันกว้างไกล และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนพระทัยในการพัฒนาประเทศเพ่ือประโยชน์ของพสกนิกรโดยถ้วนหน้าและทรง
เห็นความสำคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางด้านการบริหาร เพื่อผลิตนักบริหารและนักวิชาการในด้าน
ต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างย่ิงในการที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นไปด้วยดี ดังความตอนหน่ึง
ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ 
“เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงสำหรับนักศึกษา วิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารราชการ การบริหารธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสถิติประยุกต์ การ
ฝึกอบรม และการบรรณสารการพัฒนา”โดยได้รวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ
อบรมทางพัฒนาการเศรษฐกิจ ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และศูนย์ฝึกอบรมสถิติจากสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ มาเป็นคณะ สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 
 

ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

“…เดิมทีเดียวข้าพเจ้าขอตั้งข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไว้ว่า ในการทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ 
จะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลักและจะต้องใช้นักสถิติที่มีความรู้ความสามารถชั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ ในประเทศ
ไทยนั้น นักสถิติดังกล่าวยังหาได้น้อย ถ้าจะหาให้ได้เพียงพอก็จะต้องส่งนักสถิติออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศให้
เขามีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม และนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เม่ือได้แสดงความคิดนี้แก่นักเศรษฐกิจสำคัญของ
ไทย คือ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ก็สนับสนุนความคิดนั้น ต่อมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสแสดงความคิดนี้แก่ นาย
เดวิด รอคกีเฟลเลอร์ อีก นายเดวิด รอคกีเฟลเลอร์ให้ความเห็นว่า น่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และมาทำการสอนในประเทศไทย จะได้ประโยชน์ยิ่งกว่าส่งคนออกไปต่างประเทศ และนายเดวิด รอคกีเฟลเลอร์ 
ได้เลือกเฟ้นหานักเศรษฐกิจและนักบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา คือ ดอกเตอร์สเตซี่ เมย์ 
ให้เข้ามาช่วยเหลือ ดอกเตอร์สเตซี่ เมย์ เข้ามาพบข้าพเจ้าและมาสำรวจแล้วทำรายงานเสนอว่า รัฐบาลควรจะ
ดำเนินการอย่างไรในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ต้องการท่ีสุด เมื ่อรัฐบาลรับไปดำเนินงานก็ได้รับความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิฟอร์ดอีกทางหนึ่ง และตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ ้นได้สำเร็จเป็นสถาบัน 
การศึกษาช้ันสูงเพื่ออบรมวิชาเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นความสำเร็จที่น่ายินดีอย่างย่ิง” 

แหล่งที่มา: จากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 
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2529 – 2532 โครงการบณัฑิตศึกษา

คณะพัฒนาสงัคม 

* ได้ร ับอนุม ัต ิจ ัดตั ้ง เป ็นโครงการ

บัณฑิตศึกษาพัฒนาสังคมแยกออกจาก

สำนักวิจัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย

คณาจารย์ส่วนใหญ่ของสำนักวิจัยเดิม

เป็นอาจารย์ในโครงการบัณฑิตศึกษา

พัฒนาสังคม 

*เริ่มรับนักศึกษากรณีผู้มีประสบการณ์ 

เพิ่มขึ้นอีก 1 กรณีนอกเหนือจากกรณี

สอบข้อเขียนและเริ่มรับนักศึกษาเข้า

เร ียน ปีการศึกษาละ 2 รุ ่น โดยรับ

นักศึกษาเข้าเร ียนในภาค 2 ของปี

การศึกษา 

2533 – 2547 ได้รับการอนุมัติจัดต้ัง

เป็นคณะพัฒนาสังคมและเริ่มเปิดรับ

นักศึกษาภาคพิเศษ 

* ได้รับอนุมัติจัดตั ้งเป็นคณะพัฒนา

สังคม 

* ได้ร ับอนุมัต ิให้เป ิดโครงการภาค

พิเศษที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดยะลาและจังหวัด

เชียงราย โดยในปัจจุบันเปิดโครงการ

ภาคพิเศษเฉพาะหลักสูตรกรุงเทพและ

จังหวัดยะลา 

* หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมแยก

จากสังกัดสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา

มารวมกับคณะพัฒนาสังคม 

2548 – 2559 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็น
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก 
 
*ได้ร ับอนุมัติจัดตั ้งเป็นคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
*เปิดการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่1 
*เปิดการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บ ัณฑิต สาขาว ิชาการบร ิหารการ
พัฒนาสังคม รุ่นที่ 1 
*เริ่มรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชา
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
รุ่นที่ 1 
*สภาสถาบันมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยน
ชื ่อคณะเป็น”คณะพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร” 
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คณะพัฒนาสังคมเริ่มจากการเปิดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสำนักวิจัยใน ปี 2526 ด้วยแนวคิด
ของคณาจารย์ในสำนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา คณาจารย์ในสำนักวิจัยจึงเห็นร่วมกันว่า สถาบันน่าจะมีการเรียนการสอนสาขาพัฒนา
สังคม โดยหลักสูตรควรมีลักษณะพิเศษ คือมีความเป็นสหสาขาวิชาและเน้นการวิจัย มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์สังคมแบบองค์รวมพร้อมทั ้งสามารถทำวิจัยเป็น จึงได้มีการต้ัง
คณะ กรรมการร่างหลักสูตรพัฒนาสังคมขึ้นในปี 2523 หลักสูตรเสร็จสมบูรณ์และได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
เป็นสาขาพัฒนาสังคม ในสังกัดสำนักวิจัย ในปี 2526 ต่อมาในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนสถานภาพจากสาขา
พัฒนาสังคมในสังกัดสำนักวิจัย ไปเป็นโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานอิสระแยกออกจาก
สำนักวิจัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารโครงการ ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ได้รับ
อนุมัติจัดตั้งเป็นคณะพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ทำงานและไม่สามารถลา
เรียนได้ พร้อมทั ้งเป็นการให้โอกาสแก่ผู ้ที ่อยู ่ในจังหวัดห่างไกล และยังไม่มีการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิตในพื้นที่มากนัก คณะพัฒนาสังคม จึงได้เริ ่มเปิดโครงการภาคพิเศษ ทำการสอนในวันเสาร์-
อาทิตย์ขึ้น โดยในปี 2534 เปิดที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2537 เปิดเพิ่มที่จังหวัด
ยะลา และในปี 2543 เปิดเพิ่มที่จังหวัดเชียงราย โดยการเปิดโครงการภาคพิเศษในต่างจังหวัดนั้นเป็น
โครงการร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในด้านสถานท่ี โดยท่ีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
ราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ โครงการที่จังหวัดยะลาได้รับ
ความร่วมมือจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และโครงการภาคพิเศษที่จังหวัดเชียงรายได้รับ
ความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
        ในปี พ.ศ. 2547 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างของคณะพัฒนาสังคม  
แต่เดิม ซึ่งมีการเรียนการสอนสาขาพัฒนาสังคมเพียงสาขาเดียวให้รวมหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อคณะพัฒนาสังคมเป็น "คณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม" ในปีพ.ศ. 2548 จึงทำให้คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมมี 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการพัฒนาสังคม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จนกระทั่งสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สภาสถาบันได้มีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งแยกออกจากคณะพัฒนสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ
คณะเป็น “คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร” 

ประวัติคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ สมรรถนะ และค่านิยม 

L iberty = อิสระ 

D etermination= มุ่งม่ัน

M oral Courage กล้าหาญทางจรยิธรรม

P artnership = หุ้นส่วน 

วิสัยทัศน์ “คณะชั้นนำ
ของประเทศท่ีสร้างองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคม 

อัตลักษณ์ “เรียนรู้แบบ
องค์รวม เพื่อขับเคลื่อน
การเปล่ียนแปลงสังคม
อย่างมีคุณธรรม

สมรรถนะหลัก      
“คิดเชิงวิพากษ์ และ

สร้างนวัตกรรม 

พันธกจิ 
1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางพัฒนาสังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม 
2.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม 
3.ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
4.ทำนุบำรุงและสร้างสรรค์ศลิปะและวัฒนธรรม 

W isdom = ปัญญา 

I ntegrity = ซ่ือตรง 

C ohesion  = กลมเกลียว

A ccessibility = เข้าถึง

ค่านิยมร่วม
“WILD 
CAMP” 
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๑. ศูนย์บริการวิชาการ     

๒. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 

๓. ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับ  

 การพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. ศูนย์สำรวจความคิดเหน็ “นิด้าโพล” 

๕. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สำนักบรรณสารการพัฒนา 

๔. สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. สำนักวิจัย 

๒. สำนักสิรพิฒันา

๑. คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๒. คณะบริหารธุรกิจ 

๓. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

๔. คณะสถิติประยุกต์ 

๕. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

๖. คณะภาษาและการสื่อสาร  

๗. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๘. คณะนิติศาสตร์

๑๑. คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

๙. วิทยาลัยนานาชาติ

๑๐. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

๑๒. คณะบรหิารการจัดการสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓. กองบริการการศึกษา 

๕. กองคลงัและพสัดุ 

๒. กองแผนงาน  

๑. กองกลาง  

๔. สำนักงานตรวจสอบภายใน

๖. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

๗. กองงานผูบ้ริหาร 

๘. สำนักงานสภาสถาบัน

คณะ/วิทยาลัย (๑๒) งานสภาคณาจารย์สำนักงานอธิการบดี (๘)สำนัก (๔) ศูนย์ (๕)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 โครงสร้างการบริหารงาน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจําคณะ คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สํานักงานเลขานุการคณะ อาจารย์ประจําคณะ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนา กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ

งานสารบรรณ/ธุรการ

งานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์/วิเทศ
สัมพันธ์

งานประชุม

งานงบประมาณ

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุ

งานบริหารการศึกษา

งานบริการ

งานประเมินผล
การศึกษา

งานทะเบียนและสถิติ

งานวางแผน
และพัฒนา

งานพัฒนา
มาตรฐานและ

การประกันคุณภาพ

งานพัฒนา
องค์การและ
ระบบงาน
งานระบบ
สารสนเทศ

งานวิจัยและ
งานเขียนตํารา

งานบริการวิชาการ

งานวารสารวิชาการ

งานบริการครุภัณฑ์/
สถานที่

งานกิจกรรมนักศึกษา
และทุนการศึกษา

งานศิษย์เก่า

งานโครงการภาค
พิเศษ กทม.

งานโครงการภาค
พิเศษ ส่วนภูมิภาค

จังหวัดยะลา

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

งานตามแผนยุทธศาสตร์
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ทำเนยีบคณบดคีณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

     รศ.ดร.พชิาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต      
  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    

   ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
        ดำรงตำแหน่ง พ .ศ .  2550 – 2556 

 

รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์ 
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 – 2550

อาจารย์วิชัย  รปูขำดี 
  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 – 2549 

ผศ.ดร.แตงอ่อน ม่ันใจตน 
   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2543 – 2546 

รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์ 
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538 – 2543 

 

อาจารย์วิชัย  รปูขำดี 
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534 – 2538 
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     ผศ.ดร.อาแว  มะแส 

รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร   อ.ดร.รติพร  ถึงฝั่ง 

          รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร รศ.ดร.ฑิตยา  สุวรรณะชฎ   ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 

กรรมการประจําคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

  รศ.ดร.สากล  จริยวิทยานนท์ 
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ผู้บริหารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.พชิาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
คณบดี

อ.ดร.รตพิร  ถึงฝ่ัง 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.อาแว  มะแส 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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รศ.ดร.ฑิตยา สุวรรณะชฎ 

Ph.D. (Sociology), University of Missouri-Columbia, U.S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

Ph.D. (Politics), James Cook University, Australia 

อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

Ph.D. (Population and Development), National 

Institute of Development Administration (NIDA), 

Thailand 

คณาจารย์ประจำคณะ

ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

Ph.D. (Social Psychology), University of Maryland, U.S.A.

ศ.ดร.สนิท สมัครการ 

Ph.D. (Anthropology), University of Hawaii, U.S.A.

รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์ 

Ed.D. (Higher Education), Indiana University, U.S.A. 
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คณาจารย์ประจำคณะ

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 
Ph.D. (Rural Study and Community Development), 

University of the Philippines at Los Banos, Philippines 
 

รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
Ph.D. (Political Science), University of Oklahoma, U.S.A. 

รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 
Ph.D. (Politics), James Cook University, Australia 

 

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning),  

Asian Institute of Technology, Thailand. 
 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
Ph.D. (Geography & Environmental Science),  

The University of Birmingham, U.K. 

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
Ph.D. (Education), University of Minnesota, U.S.A. 
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  คณาจารย์ประจำคณะ 

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 
LL.D. (International Politics), Peking University, China 

 

                      ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
Ph.D. (Development Administration), National Institute of 

Development Administration (NIDA), Thailand 

  ผศ.ดร.อาแว มะแส 
Ph.D. (Social Sciences), University of Bath, U.K. 

 

อาจารย์ ดร.หลี่  เหรินเหลียง 
Ph.D. (Social Development and Environmental 

Management), National Institute of Development Administration 
(NIDA), Thailand 

 

     ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ  

Ph.D. (Social Development and Environmental  
Management), National Institute of Development 

Administration (NIDA), Thailand 
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ผศ.ดร.สุวชิา  เป้าอารีย ์

-ผู้อำนวยการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา 

-ผู้อำนวยการศูนย์ NIDA POLL ตั้งแต่ปี 2555 -2559 

ศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 

การป้องกันและจัดการภัยพิบัต ิ

อ.ดร.หลี ่ เหรินเหลียง 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาการบรหิารการพัฒนาสังคม  

ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

 บทบาทของคณาจารยใ์นดา้นอนื ๆ
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 บทบาทของคณาจารยใ์นดา้นอนื ๆ

รศ.ดร.ดุจเดือน พนัธุมนาวิน 

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 

บรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

นางวนิดา  ประภาวสิทธ์ิ 
เลขานุการคณะ                  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

น.ส.นฐพร พฒุเจริญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ   

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

นายวีระโชติ  คำสินธุ ์
พนักงานธุรการ 
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นายธัชพงศ์พฒัน์  สีหะนาม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

น.ส.อรมนต์  ศันติวิชยะ 
นักวิชาการศึกษา 

 กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

นายบญุเลศิ  ชะอัมพร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 

นางบญุพักตร ์ ภูดวงดาษ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

  กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยฯ 
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  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

นางนัยนา  กรุดนาค 
นักวิชาการเงินและบญัชชีำนาญการ 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

น.ส.พันทิวา  แก้วสวัสด์ิ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ 

(เลขานุการคณบดี) 

น.ส.ปทุมวดี  โลศิร ิ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช ี

น.ส.สมใจ  ฐิติเมฆินทร ์
นักวิชาการเงินและบญัชปีฏิบัติการ 
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  กลุ่มงานแผนและพัฒนา 

น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
 

น.ส.นิดา  ชัยชิตาทร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

นายกิติศักด์ิ  ผิวบางกูล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 



รายงานประจาํปี 2556-2560 Page 21 
 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

    กลุ่มงานการศึกษา 

น.ส.สิบพร  คปุตารักษ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ         

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
 

น.ส.จินตนาพร  เนาวเศรษฐ์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

 นางรติยานนัท์  การสมโชค 
 นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 

นางบุษกร  อนันทสุข 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

น.ส.วนิดา  พึง่พินิจ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม 
 

ผู ้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู ้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั ้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ การจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม 
 

        หลักสูตรที่เปิดสอน  

     ระดับปริญญาโท  
1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
Master of Arts Program in Social Development Administration 
ช่ือปริญญา 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
Master of Arts (Social Development Administration) 
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
M.A. (Social Development Administration) 

   

2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
Master of Arts Program in Politics and Development Strategy 
ช่ือปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
Master of Arts (Politics and Development Strategy) 
ศศ.ม. (การเมอืงและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
M.A. (Politics and Development Strategy) 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 การเรียนการสอน 
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    ระดับปรญิญาเอก   
          หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
          Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration 
          ช่ือปรญิญา 
          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารการพัฒนาสังคม) 
          Doctor of Philosophy (Social Development Administration) 
           ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
           Ph.D. (Social Development Administration) 
 

คณะจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
 ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ - ศุกร ์  

 สถานที่เรียน : สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 ภาคพเิศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  

           สถานที่เรียน : 1. สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
                    2. ศูนย์นอกทีต้ั่ง จังหวัดยะลา 
 

     จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 

หลักสูตร คงอยู่ (คน) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่น 5 4 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น 1 - 7 47 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ รุ่น 51-63 63 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคปกติ รุ่น 1-7 27 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 20-26 73 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 16-20 57 

รวม 258 
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     ทุนการศึกษา 

ทุนสถาบัน 

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา 

 1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร และ
ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 10,000 บาท ประกอบด้วยทุนสำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรปริญญา
เอก 2 ทุน ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 3 ปี หลักสูตรปริญญาโท 2 ทุน ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 2 ปี นอกจากน้ี 
ยังมีทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรปริญญาเอก 1 ทุน และหลักสูตรปริญญาโท 1 ทุน 

1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู ้ร ับทุนตลอดหลักสูตรโดย 
ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ตำกว่า 2.75 

1.3 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนก่ึงหน่ึงให้ผู้รับทุนตลอด หลักสูตร 
โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 

2. ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA) เป็นทุนที่ช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้ได้รับทุนต้องทำงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 10 ช่ัวโมง 

3. ทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท   

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติตามเกณฑ์ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ค.ป.ก.) หลักสูตรปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 
20,000 บาท ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 

4. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหนว่ย

กิต ของรายวิชาตามหลักสูตรโดยผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมี
ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยให้ทุนไม่เกินภาคการศึกษาละ 2 ทุน 
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กองทุนเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา      

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
รายละเอียดดังน้ี 

1. ทุนช้างเผือก เป็นทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถในการศึกษาสูงให้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทภาคปกติ โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ให้ทุนไม่เกินปีละ 6 ทุน 
ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทุนนี้จะ
ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

 

 2. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยให้ทุนแก่
นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ ส่วนกลาง และภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค ปีละไม่เกิน 4 ทุนๆ ละไม่เกิน 
20,000.- บาท ผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร โดยคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เฉพาะค่าหน่วยกิตที่เบิกจ่ายตามจริง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าบำรุงสถาบัน ค่าเทคโนโลยี ค่าใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ และอื่นๆ  ผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะขอรับทุน 

 3. ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  
ภาคปกติ ภาคพิเศษส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค จ่ายไม่เกิน 20,000.- บาท ต่อเรื่อง ปีละไม่เกิน 4 เรื่อง (4 ทุน) 
โดยผู ้ได้ร ับทุนต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ได้ร ับอนุมัติให้ศ ึกษาแผน ก   
(ทำวิทยานิพนธ์) ได้จัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอให้กรรมการพิจารณา  
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะฯ จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อดำเนินงานตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในปัจจุบันได้
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้มีการจัดทำแผนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
ฉบับปี 2558 - 2561 (EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 
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1. การปรับปรุงหลักสูตร 
                คณะจัดให้มีการสัมมนาประเมินหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก    
5 ปี ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในปี พ.ศ.2559 
ได้มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนาสังคม (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนาสังคม โดยในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยมีการเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร      
โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุงทั้ง 2 หลักสูตรจะใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560  
 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1 การวิจัย 
นอกจากภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ภารกิจที่สำคัญยิ่งอีกประการหน่ึง        

คือ การวิจัย โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรงบประมาณเงินทุนของคณะพัฒนาสังคมฯ เพ่ือ
สนับสนุนให้คณาจารย์สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม โดยการศึกษาและทำวิจัย อีกทั้งยังมีหน่วยงาน
กลาง เช่น สำนักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) และศูนย์ศึกษาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน หน่วยงานส่วนกลางของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางด้านการวิจัย ในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการวิจัยจากสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

 

1) จำนวนงานวิจัยและงบประมาณท่ีได้รับ 

 ตลอดระยะเวลาระหว่างปี 2556 – 2560 คณาจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ
โครงการวิจัย จำนวน 69 โครงการ งบประมาณดำเนินการ จำนวน 132,842,375.- บาท ดังน้ี 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนงานวิจัยและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
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2) แหล่งทุนการวิจัย 
   ทุนสนับสนุนการวิจัยที่คณาจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ 

2556 – 2560 มาจากแหล่งทุนภายในและภายนอก โดยได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
มากที่สุด รองลงมาได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณภายนอกอื่น ๆ กองทุนวิจัยสำนักวิจัย และเงินทุนคณะ
พัฒนาสังคม ตามลำดับ ดังน้ี 

        ตารางที่  1 แสดงทุนสนับสนนุการวิจัยที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งทุน จำนวนเงิน (บาท) 

เงินทุนคณะพัฒนาสังคมฯ 1,650,000 

กองทุนวิจัยสำนักวิจัย 4,179,000 

งบประมาณแผ่นดิน 68,896,800 

งบประมาณภายนอก (อ่ืน ๆ) 58,116,575 

รวม 132,842,375.- 

 
โครงการวิจัยปี 2556 
ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน จำนวนเงิน

1. การศึกษาสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่น
ละออง PM10 ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจงัหวัดระยอง ระยะที่สี่ 

อ่ืนๆ 550,000 

2. การศึกษาดัชนีการกลายพันธ์ในฝุ่นละอองของเขตนิคม
อุตสาหกรรมจงัหวัดระยอง ระยะที่สี่ 

อ่ืนๆ 550,000 

3. การศึกษาองค์ประกอบธาตุคาร์บอนและอินทรีย์คารืบอนในฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในช้ันบรรยาการศของ
ประเทศไทย 

อ่ืนๆ 150,000 

4. การจัดทำรายงานการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนและ
ข้าราชการ/ผู้นำชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี 

อ่ืนๆ 1,000,000 

5. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้
พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครวัเรือน (ทุนรางวัลวิจัย
สมบูรณ์แบบ) 

กองทุน 
 

387,400 
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ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน จำนวนเงิน

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันจากการเผาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน (ทุนรางวัลวิจัยสมบูรณ์
แบบ) 

กองทุน 
 

420,800 

7. การวิจัยเพ่ือกำหนดนโยบายด้านเน้ือหาราบการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

อ่ืนๆ 5,000,000 

8. การจัดทำตัวช้ีวัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

554,000 

9. พหุสาเหตุของความพร้อมและศักยภาพในการเป็นนักวิจัยของ
นักศึกษา และนักวิชาการไทย 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

9,905,000 

10. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากสถาบันพัฒนา
องค์กร (องค์กรมหาชน) ประจำปี 2556

อ่ืนๆ 6000,000 

11. โครงการการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

อ่ืนๆ 250,000 

12. ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ของไทย: ศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ 

กองทุน 100,000 

 

โครงการวิจัยปี 2557 
 

ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งทุน งบประมาณ

1 การวิจัยเพ่ือกำหนดนโยบายด้านเน้ือหาราบการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

อ่ืนๆ 5,000,000 

2 การจัดทำตัวช้ีวัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

554,000 

3 พหุสาเหตุของความพร้อมและศักยภาพในการเป็นนักวิจัยของ
นักศึกษา และนักวิชาการไทย 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

9,905,500 

4 การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพ่ือ
พัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ย่ังยืน 

อ่ืนๆ 1,300,000 

5 โครงการต่อเน่ืองการศึกษาดัชนีการกลายพันธ์ุและสารก่อ
มะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละออง PM 
10 ของเขตประกอบการในจังหวัดระยอง ประจำปี 2557 

อ่ืนๆ 500,000 
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ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งทุน งบประมาณ

6 โครงการต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละออง
ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

อ่ืนๆ 500,000 

7 การศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน 

อ่ืนๆ 1,500,000 

8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และการป้องกันภัยพิบัติชุมชน สำหรับชุมชน ภาคีเครือข่าย 
และเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ 

อ่ืนๆ 3,100,000 

9 แผนท ี ่ภ ูม ิศาสตร ์  GIS เพ ื ่ อการบร ิหารจ ัดการ  ในเขต
ประกอบการ ไออาร์พีซี 

อ่ืนๆ 992,000 

10 การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ของป่าชุมชนภาคตะวันออก เงินทุนคณะ 300,000 

11 การผลิตและเผยแพร่สารคดี สปอตประชาสัมพันธ์ ตาม
โครงการประชาสัมพัน์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านผลิตภัณฑ์
ชุมชนกรุงเทพมหานคร 

อ่ืนๆ 19,951,600 

12 ความครอบคลุมทางส ังคม (Social Inclusion) ของไทย: ศึกษา
เปร ียบเท ียบระหว่างประชาชนใน 3 จังหว ัดชายแดนภาคใต้ 
กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ (ทุนวิจัยวันที่ 1 เมษายน 2557) 

กองทุน 100,000 

13 การเช่ือมโยงความเป็นหน่ึงเดียวกันของสังคมท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลง (ทุนวิจัยวันที่ 1 เมษายน 2557) 

กองทุน 100,000 

14 Evidence of trans-boundary air pollution transport in 
East Asia: ozone transport from eastern China to 
southern Japan (ทุนวิจัยวันที่ 1 เมษายน 2557) 

กองทุน 100,000 

15 Hospital out-patients and in-patients as functions of 
trace gaseous species and other meteorological 
parameters in Chiang-Mai, Thailand, from 2007 to 
2013 (ทุนวิจัยวันที่ 1 เมษายน 2557) 

กองทุน 100,000 

16 ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ของไทย: ศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ (ทุนวันที่ 1 เม.ย. 57)

กองทุน 100,000 

17 การเช่ือมโยงความเป็นหน่ึงเดียวกันของสังคมท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลง (ทุนวันที ่1 เม.ย. 57) 
  

กองทุน 100,000 
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โครงการวิจัย ปี 2558 
 

ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน จำนวนเงิน 

1. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยใช้หลักอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

กองทุน 370,800 

2. การศึกษาดัชนีความสามารถพึ ่งตนเองด้านอุตสาหกรรม 
โครงสร้างการค้า และปัจจัยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศไทย 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

703,300 

3. การศึกษาและเปรียบเทียบสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ขององค์ประกอบในฝุ่นละออง PM2.5
ช่วงก่อนและขณะเกิดว ิกฤติป ัญหาหมอกควันในบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

2,209,200 

4. การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกรณีศึกษา โรงไฟฟ้ากระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ีและโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

646,000 

5. พหุสาเหตุของความพร้อมและศักยภาพในการเป็นนักวิจัยของ
นักศึกษา และนักวิชาการไทย (แผนงานวิจัย) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

18,005,000 

6. ตัวแบบการประยุกต ์หล ักอ ุตสาหกรรมเช ิงน ิเวศสำหรับ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันของประเทศไทย (งบ สกอ.) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

310,000 

7. การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพ่ือ
พัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ย่ังยืน 

อ่ืนๆ 1,000,000 

8. ชุมชน ความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ (ทุน
วันที่ 1 เม.ย. 58) 

กองทุน 100,000 

9. การส่งเสริมการดำรงชีพอย่างยั่งยืนในชนบทด้วยการพัฒนาบน
ฐานชุมชน (ทุนวันที่ 1 เม.ย. 58) 

กองทุน 100,000 

10. ชุมชน ความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ (ทุน 
1 เม.ย. 58) 

กองทุน 100,000 

11. การส่งเสริมการดำรงชีพอย่างยั่งยืนในชนบทด้วยการพัฒนาบน
ฐานชุมชน (ทุน 1 เม.ย. 58) 

กองทุน 100,000 

12. การจัดทำ การผลักดัน การประเมินผล และการถอดบทเรียน 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

อ่ืนๆ 1,980,000 

13 สวัสดิการชุมชน การสร้างสังคมเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กรณีศึกษาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อ่ืนๆ 1,440,120 

14 การมีส ่วนร่วมในการจัดตั ้งและดำเนินการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ในกรณีของพื้นที่รอบ
โครงการพระราชดำริบึงพระราม 9 
 

อ่ืนๆ 1,972,740 
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ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน จำนวนเงิน 

15 การเกื้อหนุนทางสังคมและความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในบริบทชุมชนเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนที่มีพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และชุมชนที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์
หลากหลาย 

อ่ืนๆ 1,175,000 

16 การประเมินความเสี่ยงและการกระจายตัวของการตกค้างของ
สารเคมีทางการเกษตรในนาข้าว

เงินทุนคณะ 300,000 

17 Assessment of Reliability when using Diagnostic 
Binary Ratios of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in 
Ambient Air Pm10 

เงินทุนคณะ 300,000 

 
โครงการวิจัย ปี 2559 
 

ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน จำนวนเงิน

1. การศึกษาความเสี่ยงของสารก่อมะเร็งและสารก่อกลายพันธุ์ใน
ดินตะกอนของพ้ืนที่อ่าวพร้าวจังหวัดระยอง 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,800,000 

2.  ทุนทางส ังคมก ับการเสร ิมสร ้างท ุนมน ุษย ์ในเขตเม ือง : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชา 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

450,000 

3. การประเม ินแผนย ุทธศาสตร ์กรมส ุขภาพจ ิตในระยะสิ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อ่ืนๆ 1,800,000 

4. การส่งเสริมการลทุนไทย-จีน อ่ืนๆ 5,488,615
5. การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้และการสื่อสารการจัดการ

และป้องกันภัยพิบัติ สำหรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
3,000,000 

6. การจัดทำรายงานการศึกษาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่ 

อ่ืนๆ 98,500 

7. การสำรวจผลการดำเนินงานและการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มีส่วนได้
เสียสมาคมเพ่ือนชุมชน ประจำปี 2559 

อ่ืนๆ 1,450,000 

8. การจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษา
กรณีป่าชุมชนซึ่งประสบผลสำเร็จในภาคตะวันออก 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 
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โครงการวิจัย ปี 2560 
 

ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน จำนวนเงิน 

1. จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผูส้อน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา (แผนงานวิจัย)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,550,900 

2. การวิจัยเพ่ือสร้างและหาคุณสมบัติของเคร่ืองมือวัดจิตและ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมแก่ผู้เรียนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย (โครงการย่อยที่ 2 ภายใต้
แผนงานวิจัย จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผูส้อน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

9,428,300 

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิชาการเพ่ือสร้างชุดฝึกอบรม
อาจารย์ในการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมแก่ผู้เรียนในระดับอุดม 
ศึกษา (โครงการย่อยที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย จิตพลังจรยิธรรม
ในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับ 
อุดมศึกษา) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

9,721,000 

4. ผลของการแพร่กระจายของสารเคมีทางการเกษตรจากแหล่ง
เกษตรกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสัตว์หน้าดิน
ในระบบนิเวศแม่น้ำ กรณศีึกษาแม่น้ำท่าจีน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,835,900 

5. การประเมินผลกระทบทางสงัคมจากการสร้างรถไฟรางคู่สาย
อีสาน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

465,500 

6. ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจีน เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

731,500 

7. การประเมินความเสี่ยงและการเกิดผลกระทบจากการตกค้าง
ของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs)ในดิน
ที่เกิดจากการเผาตอซังข้าวในเขตภาคกลาง 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,877,400 

8. "การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน และพลังงาน
ขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

400,000 

9. การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

300,000 

10. ผลกระทบจากการเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเก่ียวต่อการ
เปลี่ยนแปลงคณุสมบัติของดินและปริมาณผลผลิตข้าว 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

300,000 

11. บทบาทขององค์การชาวไทยเช้ือสายจีนกับการพัฒนาสังคมจังหวัด
สมุทรปราการ:กรณีศึกษามูลนิธิร่วมกุศลจังหวัดสมุทรปราการ 

เงินทุนคณะ 150,000 

12. การกระจายตัวและลักษณะเฉพาะของแบล็คคาร์บอนจากการ
เผาใหม้ของชีวมวลในเขตละติลูต กลางและต่ำของเอเซียและ
ผลกระทบทีม่ต่ีอภูมิอากาศของภูมิภาครวมทั้งปริมาณน้ำฝน
จากลมมรสุม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

4,503,300 
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ลำดบั
ท่ี 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน จำนวนเงิน 

13. โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเยาวชน 

อ่ืนๆ 4,718,000 

14. การจัดทำแบบสำรวจผลตอบรับ/การสร้างการรับรู้/ความพึง
พอใจแก่นักท่องเที ่ยวในกิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่ได้รับการ
พัฒนาในพ้ืนที่พิเศษ 

อ่ืนๆ 500,000 

15. ความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดคลัสเตอร์มาใช้พัฒนา SME ใน 
3 จังหวัดชายแดนใต้ 

เงินทุนคณะ 300,000 

 
บทความวิจัยที่ตพีมิพ์ในระดบัชาติและนานาชาต ิ

ในปีระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 คณาจารย์ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 98 บทความ  

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ   
  

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

1 การวิเคราะห์โมเดลมิมิค : การใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรม LISREL รุ่นทดลองใช้เพ่ืองาวิจัย 

Thailand 
Citation Index 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

2 Decontextualized Knowledge, Situated 
Politics: The New Scientific–Local Politics of 
Rice Genetic Resources in Thailand 

ISI Web of 
Science 

รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอ่ียม 

3 PUBLIC PARTICIPATION IN 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORKS 

SJR-ควอไทล ์1,2 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ 

27

16
19

11

25

2556 2557 2558 2559 2560
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

4 SEDIMENTARY FEATURES OF TSUNAMI 
BACKWASH DEPOSITS AS ASSESSED BY 
MICRO-BEAM SYNCHROTRON A-RAY 
FLUORESCENCE (u-SXRF) AT THE SIAM 
PHOTON LABORATORY 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

5 Diurnal variation, Vertical Distribution and 
Source Apportionment of Carcinogenic 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in 
Chiang-Mai, Thailand 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

6 Temporal and Spatial Distribution of 
Particulate Carcinogens and Mutagens in 
Bangkok, Thailand 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

7 Vertical Distribution and Potential Risk of 
Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
in High Buildings ofBangkok, Thailand 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

8 Application of the Eco-Industrial concept to 
community environmental management 

SJR-ควอไทล ์1,2 ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 

9 Temporal and spatial distribution of 
mutagenic index in PM10 collected at 
Bangkok, Thailand 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

10 Application of Strategic Environmental 
Assessment (SEA) to alleviate air pollution 
and the other impacts from power plant 
development 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding) 

รศ.ดร.จำลอง โพธ์ิบุญ 

11 Enhancing public participation in air 
pollution management from coal-fired 
power plant projects in Thailand 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding)

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ 

12 Chemical characterization of gaseous species
from the pyrolysis process using scrap tires 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

13 Structural Change and Natural Resource-
based Livelihood Adjustment among 
Wetland Settlers in Southern Thailand 

อ่ืนๆ ผศ.ดร.อาแว มะแส 
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

14 Risk assessment of the presence of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 
coastal areas of Thailand affected by the 
2004 tsunami 

SJR-ควอไทล ์1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

15 Chemical Characterization of Organic Functional 
Group Compositions in PM2.5 Collected at Nine 
Administrative Provinces in Northern Thailand 
during the Haze Episode in 2013 

SJR-ควอไทล ์1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานทดแทนในชุมชน 
กรณีศึดษา ชุมชนภาคกลาง 

Thailand 
Citation Index 

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 

17 Occupational exposure to PCDD/PCDF from 
industrial boilers at a whisky factory and 
vegetable oil factory in Samutsakorn 
province, Thailand 

SJR-ควอไทล ์1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

18 A CRITICAL REVIEW AND EVALUATION OF 
APPLYING SEMI-VOLATILE ORGANIC 
COMPOUNDS (SVOCS) AS A GEOCHEMICAL 
TRACER TO INDICATE TSUNAMI BACKWASH: 
The Bilateral, Deutsche Forschung 
gemeinschaft (DFG) and National Research 
Council of Thailand (NRCT) Funded Project 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

19 Fingerprint of Carcinogenic Semi-Volatile Organic 
Compounds (SVOCs) during Bonfire Night 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

20 Estimation of Gas-Particle Partitioning Coefficients 
(Kp) of Carbonaceous Aerosols Collected at 
Chiang-Mai, Bangkok and Hat-Yai, Thailand 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

21 USING FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR) 
TO CHARACTERIZE TSUNAMI DEPOSITS IN 
NEAR-SHORE AND COASTAL WATERS OF 
THAILAND 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

22 The Characteristic of Pelleted Broiler Litter 
Biochar Derived from Pilot Scale Pyrolysis 
Reactor and 200-Liter-Oil-Drum Kiln 

Scopus ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

23 การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า
ถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Thailand 
Citation Index 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ 

24 อิสลามกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน: 
กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม คลองแสน
แสบ กรุงเทพมหานค 

Thailand 
Citation Index 

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวน
สิน 

25 แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวใน
ประเทศไทย 

Thailand 
Citation Index 

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 

26 การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิต
พลังงาน ใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน: 
กรณีศึกษา ชุมชนเกาะพะลวย 

Thailand 
Citation Index 

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 

27 จากปัญหาสู่นโยบาย: ศึกษากรณีผู้สูงอายุในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต 

ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

1 The empirical development of cognitive, 
affective, and behavioral tendency 
measures of attitudes toward nuclear 
power plants in Thai university students 

Scopus รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุม
นาวิน 

2 How to reduce polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHs) from 
industrial boilers under the context of 
Thailand? 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

3 Application of Binary Diagnostic Ratios of 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for 
Identification of Tsunami 2004 Backwash 
Sediments in Khao Lak, Thailand 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

4 Hospital Out-and-in-Patients as Functions 
of Trace Gaseous Species and Other 
Meteorological Parameters in Chiang-Mai, 
Thailand 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

5 แนวทางการประยุกต์หลักนิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

Thailand 
Citation Index 

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 

6 FTIR Spectra of Organic Functional Group 
Compositions in PM2.5 Collected at 
Chiang-Mai City, Thailand during the Haze 
Episode in March 2012 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

7 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001): 
กรณีศึกษา บรษิัท พีทีท ีโกลบอล เคมิเอล จำกัด 
(มหาชน) 

Thailand 
Citation Index 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ 

8 Diurnal and temporal variations of water-
soluble dicarboxylic acids and related 
compounds in aerosols from the northern 
vicinity of Beijing: Implication for 
photochemical aging during atmospheric 
transport. 

SJR-ควอไทล ์1,2 รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ 

9 Using Bayesian optimization method and 
FLEXPART tracer model to evaluate CO 
emission in East China in springtime 

SJR-ควอไทล ์1,2 รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ 

10 การศึกษาค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือนยากจน
ในประเทศไทย 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

11 ความเหลื่อมลำ้ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติ
ทางเพศของสมาชิกครัวเรือนน้ันสำคัญไฉน 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

12 ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 
ของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และ
ระดับประเทศ

การประชุม
วิชาการระดับชาติ

(Proceeding) 

ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 

13 การเช่ือมโยงความเป็นหน่ึงเดียวกันของสังคม
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 

การประชุม
วิชาการระดับชาติ

(Proceeding)

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

14 Hospital out-patients and in-patients as 
functions of trace gaseous species and 
other meteorological parameters in 
Chiang-Mai, Thailand, from 2007 to 2013 

การประชุม
วิชาการระดับชาติ
(Proceeding) 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

15 การสนับสนุนทางสังคม อ่ืนๆ ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
16 สังคมแห่งการเรียนรู้ อ่ืนๆ ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 

ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

1 Visualizing reactive oxygen species inside 
cancer cells after stimulation with 
polycyclic aromatic hydrocarbon via 
spontaneous formation of Au nanoclusters 

SJR-ควอไทล ์
1,2 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

2 Assessing risks to adults and preschool 
children posed by PM2.5-bound polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHs) during a 
biomass burning episode in Northern 
Thailand 

SJR-ควอไทล ์
1,2 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

3 Enhanced PM10 bounded PAHs from 
shipping emissions 

SJR-ควอไทล ์
1,2 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

4 การส่งเสริมการดำรงชีพอย่างย่ังยืนในชนบทด้วย
การพัฒนาบนฐานชุมชน 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.อาแว มะแส 

5 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม กับความสุขของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

6 Incremental Lifetime Cancer Risk of PM2.5 
Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
(PAHs) Before and After the Wildland Fire 
Episode 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

7 Development of Research-Like Activities in 
Everyday LifeMeasure and Association with 
Core Self-Evaluation Scale in Thai 
Undergraduate Students 

Scopus รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุม
นาวิน 
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

8 THE INDIAN OCEAN TSUNAMI 2004: 
IDENTIFICATION OF TSUNAMI DEPOSITS 
OFFSHORE IN THE ANDAMAN SEA BY 
DIFFERENT PROXIES 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding) 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

9 Impacts of agricultural waste burning on 
the enhancement of PM2.5-bounded 
polycyclic aromatic hydrocarbons in 
Northern Thailand 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding) 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

10 Impacts of Micro-Emulsion System on 
PCDD/PCDF Reduction from Industrial 
Boiler 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

11 Forms of Social Quality Mobilization in 
Suburban Communities of a Changing 
World 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

(Proceeding) 

สุพรรณี ไชยอำพร 

12 ปัจจัยที่มีผลต่อจิตอาสาของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชนตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

จินตนา อมรสงวนสิน 

13 Development and Validation of Research-
basedPerformance Scale in Thai Scholars 

อ่ืนๆ ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

14 community-based forest management 
carbon sequestration and sustainable 
livelihoods 

ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ

ประเภทอ่ืนๆ 

จินตนา อมรสงวนสิน 

15 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธี
การดำารงชีพสู่ความย่ังยืน: ศึกษากรณีชุมชนบ้าน
ใจดี 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

อาแว มะแส 

16 The Crisis of Deforestation and Public 
Governance of Community Forests in 
Thailand 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคี
ธรรม 
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

17 Assessment of Reliability when Using 
Diagnostic Binary Ratios 
of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in 
Ambient Air PM10 

ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

18 Effects of day-of-week trends and vehicle 
types on PM2.5-bounded 
carbonaceous compositions 

ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

19 The Crisis of Deforestation and Public 
Governance of Community Forests in 
Thailand 

ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

ศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 

ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 
1 สุขภาพ ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของ

ผู้สูงอายุไทย 
ฐานข้อมูล TCI 

กลุ่ม 1 
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

2 Impacts of micro-emulsion system on 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) 
and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) 
reduction from industrial boilers 

Science Direct ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

3 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

(Proceeding)

ผศ.ดร.อาแว มะแส 

4 การประเมินการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 

5 สุขภาพ ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของ
ผู้สูงอายุไทย 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ศ.ดร.สนิท สมคัรการ 

6 การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีผลจากมลพิษ
ทางอากาศในเขตพื้นที่อยู่อาศัย 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 
7 Path Model of Teacher’s Normative 

Communication and Attitudes toward 
Nuclear Power Plant among Thai Youth 

ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุม
นาวิน 

8 การดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

9 Assessment of selected metals in the 
ambient air PM10 in urban 
sites of Bangkok (Thailand) 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

10 ปัญหาและโอกาสในการสร้างความเป็นสถาบันของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

อ่ืนๆ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต 

11 ข้อเสนอตัวแบบการบริหารแบบเครือข่ายในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัย 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต 

ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

1 Quantitative ecological risk assessment of 
inhabitants exposed to polycyclic aromatic 
hydrocarbons in terrestrial soils of King 
George Island, Antarctica 

Science 
Direct 

ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

2 Assessing human exposure to PM10-bound 
polycyclic aromatic hydrocarbons during 
fireworks displays 

Science 
Direct 

ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

3 Variation in Day-of-Week and Seasonal 
Concentrations of Atmospheric PM2.5-
Bound Metals and Associated Health Risks 
in Bangkok, Thailand 

Scopus ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

4 Effect of agricultural waste burning season 
on PM2.5-bound polycyclic aromatic 
hydrocarbon (PAH) levels in Northern 
Thailand 

Science 
Direct 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

5 การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว 
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

ศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 

6 การประยุกต์การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ เพ่ือประเมินฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอนในกรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวน
สิน 

7 การทูตสาธารณะ: มุมมองจากการเสด็จพระราช
ดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

(Proceeding) 

พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 

8 From The History of the Future: 
Relationship between China and Mainland 
Southeast Asian countries 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

(Proceeding)

พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 

9 การถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา
ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง หม่ 6 ตำบลบ้านแลง 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

จินตนา อมรสงวนสิน 

10 The performance of the environmental 
management of local 
governments in Thailand 

SJR-ควอไทล ์
3,4 

รติพร ถึงฝั่ง 

11 สวัสดิการชุมชนกับการสร้างสังคมเข้มแข็งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม

12 สวัสดิการชุมชนกับการสร้างสังคมเข้มแข็งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 

13 chemical characterization of polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHs) in 2013 
Rayong oil spill-affected coastal areas of 
Thailand 

Science 
Direct 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร ์

14 ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ กรุงเทพมหานคร และ
ระดับประเทศ 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
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ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

15 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาล การ
รับรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและการรับรูด้้านการ
ส่งมอบบริการสาธารณะในบริบทของจังหวัดตาก 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันท
สุวรรณ 

16 สี่ทศวรรษของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุม
นาวิน 

17 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: 
ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม

18 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: 
ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนา
นนท์ 

19 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: 
ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สากล จริยวิทยา
นนท์ 

20 การเก้้ือหนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในบริบทชุมชน
เมือง: กรณีศึกษาชุมชนที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติและชุมชนที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์
หลากหลาย 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

21 การเก้ือหนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในบริบทชุมชน
เมือง: กรณีศึกษาชุมชนที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติและชุมชนที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์
หลากหลาย 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 

22 ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างทุนมนุษย์ในเขตเมือง
ชายแดน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับ
กัมพูชา 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 

23 ศึกษานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของเขต
ปกครองชนกลุ่มน้อยของจีน: กรณีศึกษาเขต
ปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยซนิเจียงอุยกูร์ 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.Renliang Li 

24 การจัดการข้ามวัฒนธรรม: กรณีศึกษา บริษทั ฮอล
ลีกรุ๊ป อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.Renliang Li 

25 การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสงัคมคุณภาพเพ่ือ
รองรับไทยแลนด์ 4.0 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
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บทความวิชาการทีต่ีพิมพร์ะดับชาติและนานาชาติ 
ในระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2560 คณาจารยข์องคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ตีพิมพ์บทความ

วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีจํานวน 13 เรื่อง 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

1 สงครามระหว่างศาสตร์และความเป็นไปได้ของ
ทฤษฎีในสังคมศาสตร์ 

Thailand 
Citation Index 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

2 ธรรมาภิบาลและการมีส่วนรว่มของประชาชน
ในกระบวนการตัดสินใจในโครงการพัฒนา 

Thailand 
Citation Index 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ 

 

ท่ี ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความ 

1 การพัฒนาสังคมจีนด้วยความคิดสร้างสรรค ์
ท่ามกลางการปฏิรูปเชิงลึกและเชิงกว้าง: 
การคาดการณ์และวิเคราะห์สังคมจีนในปี พ.ศ.
2556-2557 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.Li Renliang 

2 แนวคิดว่าด้วยเรื่องอาหาร...ความท้าทายต่อ
นโยบายด้านอาหารมนุษย์ของรัฐ 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 

 

 

2 2 2

6

1

2556 2557 2558 2559 2560
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ที่ ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขยีนบทความ 

1 การพัฒนาที่ย่ังยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของจีน 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.Renliang Li 

2 ชุมชน ความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม

 

ที่ ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขยีนบทความ

1 นโยบายพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และชนบทท่ี
ทันสมัยของจนี 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.Renliang Li 

2 Dancing with the Dragon: The Trans-Asia 
Railway and its Impact on Thailand 

อ่ืนๆ ผศ.ดร.Renliang Li 

3 ความเสมอภาค: แนวคิดและข้อถกเถียงเบ้ืองต้น ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 

4 ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ไม่
ย่ังยืนจากประสบการณ์จีน 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.Renliang Li 

5 ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ไม่
ย่ังยืนจากประสบการณ์จีน 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.ฑิตยา สุวรรณะชฎ 

6 ชาติพันธ์ุ และการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุ ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม

 

ที่ ชื่อบทความ ฐานข้อมูล ผู้เขยีนบทความ

1 ชาวไป๋ : สำนึกทางชาติพันธ์ที่หลากหลายและการ
เปลี่ยนแปลง 

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนา
นนท์ 
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ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติที่บทความวิจัยและวิชาการได้รับการตีพิมพ์ 

 ในประหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 คณาจารย์ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ตีพิมพ์บทความ
วิจัย/วิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 111 บทความ โดยเป็นบทความวิจัยและวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI จำนวน 51 เรื่อง ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus จำนวน 18 
เรื่อง SJR จำนวน 11 เรื่อง ISI/Science Direct จำนวน 6 เรื่อง Proceeding จำนวน 14 เรื่อง และตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลประเภทอ่ืนๆ/ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด/อ่ืนๆ จำนวน 11 เรื่อง  

แผนภูมิที่ 5 ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติที่บทความวิจัยและวิชาการได้รบัการตีพิมพ ์
 

 
 

 

 

 

ฐานข้อมลูอื่น ๆ 

ฐานข้อมลูอื่น ๆ  

TCI 51

SCOPUS 18PROCEEDING 14

SJR 11

ISI / Science Direct 6 ฐานข้อมูลประเภทอื่นๆ /
 ฐานข้อมูลท่ี กพอ. กําหนด / อ่ืนๆ  11
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 การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักสำคัญของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลของชาติและองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาสังคม และ
ยุทธศาสตร์การบริหาร คณะพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การเอาไว้ว่า “คณะชั้นนำของประเทศที่
สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม” โดยมีการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ (1) วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ทางพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม (2) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มีความรู ้คู ่คุณธรรม (3) ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ (4) ทำนุบำรุงและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างมาก เนื่องจาก
คณะพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดให้องค์การมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์การไว้ว่า“คิดเชิงวิพากษ์ 
และสร้างนวัตกรรมทางสังคม” 

 จากพันธกิจที่สำคัญของคณะพัฒนสังคมฯ ข้อที่ 3 การให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทำให้การบริการวิชาการของคณะพัฒนาสังคมฯ ต้องมีการปรับระบบ
การบริหารจัดการใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ โครงการ
บริการวิชาการของคณะพัฒนาสังคมฯ จึงเน้นสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ปรับวิธีการจัดทำโครงการใหม่ๆ ไม่ได้
อยู่ในรูปแบบเดิม ๆ ที่คณะพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้นำเสนอองค์ความรู้ไปให้สังคม แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพัฒนาสังคมฯ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกันภายใต้ความร่วมมือและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

 ระหว่างปี พ.ศ 2556 – 2560 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานระดับ
สถาบันอุดมศึกษา กระทรวง/กรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสมาคม/มูลนิธิต่าง ๆ รวมจำนวน  
610 โครงการ ดังแผนภูมิรูปภาพต่อไปน้ี 

แผนภูมิที่ 6 แสดงจำนวนการให้บริการวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

71

120

64

57

69

41 43

33
46

29

6

19

4 2
6

0

20

40

60

80

100

120

140

2556 2557 2558 2559 2560

สถาบันอุดมศึกษา กระทรวง/กรม สมาคม/มูลนิธิ



รายงานประจาํปี 2556-2560 Page 48 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

1 เทคนิคการประมวลเอกสารที่ได้มาตรฐาน
สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ 

เป็นวิทยากร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3 การจัดการกับข้อมูลและสถิติวิจัย เป็นวิทยากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

4 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ น.ส.เอม
อร ไพชิต 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
ศาลายา 

5 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการอ่านผลงานทาง
วิชาการ 

อ่ืนๆ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ 

6 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8 เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(มสท.) 

7 หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแอะ
แผน รุ่นที่ 48 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

8 หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

เป็นวิทยากร สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

9 "พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง" 

เป็นวิทยากร สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

10 "พํฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง" 

เป็นวิทยากร สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

11 "พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง" 

เป็นวิทยากร สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

12 "การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2555-2558) 

เป็นวิทยากร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

13 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2555 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

เป็นวิทยากร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
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14 เรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

เป็นวิทยากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

15 ผู้ประเมินฯ เรือ่ง "กู้วิกฤตอุทกภัย : ช่วยกัน
ให้ช่วยตน 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

16 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและ
รายงานการประชุม 

เป็นวิทยากร กลองกลาง กลุม่งานสารบรรณ 
นิด้า 

17 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เป็นวิทยากร กรุงเทพมหานคร 
18 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะ

รัฐศาสตร ์
อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์

รังสิต 

19 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย
โปรแกรม LISREL 

จัดประชุม อบรม 
สัมมนา บรรยาย 

บุคลากรภายในสถาบัน และ
บุคคลทั่วไป 

20 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ประจำปี
การศึกษา 2555/ปีงบประมาณ 2555 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 

21 อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Lisrel เป็นวิทยากร ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหว้ด
ระยอง 

22 จาการปกครองท้องถิ่นสู่ะรรมาภิบาลท้องถิ่น อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
23 หลักสูตร การวิจัยเชิงอนาคต เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
24 อบรม เสริมสรา้งศักยภาพและความเข้มแข็ง

ให้เครือข่าย ทสม. จังหวัดระยอง 
เป็นวิทยากร สำนักงานเครือข่ายอาสาสมัคร

เครือข่ายพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมูบ้่าน (ทสม) 
จังหวัดระยอง 

25 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ 
จำนวน 2 เรื่อง 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต
พัทลุง จังหวัดพัทลุง 

26 ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นท ี49 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

27 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางวงศ์ปกรณ์ 
ธาราสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการพัฒนาการเกษตร 

ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่
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28 การประชาสัมพันธ์สื่อด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนได้เข้าถึงเมื่อเกิดภัย 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

29 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากประชาคมอาเซียน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 4 

30 ครูฝึก โครงการขับขี่ปลอดภัย  เป็นวิทยากร คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
31 ประธานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

วิชา ปีการศึกษา 2555 
อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

32 หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที ่5 
หัวข้อ การจัดการความรู้และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานสมาชิกรัฐสภา 

เป็นวิทยากร สถาบันพระปกเกล้า 

33 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
หัวข้อ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เป็นวิทยากร คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

34 คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สถุาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออก วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี 

35 อาจารย์สอนรายวิชา 137715 การจัดการ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ภาค 1/2556 

เป็นวิทยากร คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

36 ผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย เรื่อง ปั้จจัย
เชิงเหตุและผลที่เก่ียวข้องกับการคงอยู่ใน
องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

37 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : แบบ 
มคอ.3 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

38 บทความวารสารวิชาการ เรื่อง การพัฒนาตัว
บ่งช้ีคุณลักษณะผู้นำตามแนวคิคคติรวมหมู่
ของผู้นำชุมชนท่ีปฏิบัติงานในเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

อ่ืนๆ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
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39 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
ประจำปีการศึกษา 2555 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

40 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2555 

อ่ืนๆ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

41 การฝึกอบรมหลักสูตร นักบรหิารการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่น
ที่ 6 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

42 โครงการการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ
การสื่อสารการประชาสัมพันะ์ด้านการบังคับ
คดี การวางทรัพย์ และการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี 

เป็นวิทยากร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

43 โครงการบริหารแผนยุทธศาสตร์ (แผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี 2557 - 2560) 

เป็นวิทยากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

44 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาขอต้ังกองทุนยุติธรรม 

เป็นวิทยากร กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 

45 ผู้ทรงคุณวุฒืพิจารณาบทความ จำนวน 2 
เรื่อง 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต
พัทลุง จังหวัดพัทลุง 

46 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 

47 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ 
จำนวน 2 ฉบับ 

อ่ืนๆ วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

48 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 
การศึกษา 2555 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

49 โครงการอบรมเรื่องการทำวิจัยและการเขียน
บทความวิชาการ ครั้งที 1 หัวข้อ แนวทางการ
ทำวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ 

เป็นวิทยากร สำนกนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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50 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555/
ปีงบประมาณ 2555  

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่

51 การพัฒนาตัวช้ีวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

52 กรรมการประเมินผลการขอตำแหน่งทาง
วิชาการ (อาจารย์ปรีชา แสงโชติ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี 

53 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 คณะรฐั
ประศาสนศาสตร์ 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

54 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสำนักงานยุติธรรม
จังหวัด รุ่นที่ 1 หัวข้อ ความเหลื่อมล้ำใน
สังคมไทยและการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

เป็นวิทยากร กระทรวงยุติธรรม 

55 โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ด้านการบังคับ
คดีการวางทรัพย์ และการฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ี 

เป็นวิทยากร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

56 โครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการ
สื่อสารการประชาสัมพันธ์ ด้านการบังคับคดี
การวางทรัพย์ และการฟ้้ืืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี 

เป็นวิทยากร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

57 ประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะนติิศาสตร์ 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

58 โครงการ การศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์มของประเทศไทย 

อ่ืนๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

59 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เป็นวิทยากร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

60 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 

เป็นวิทยากร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

61 อบรมหลักสูตร USO และการพัฒนาสังคม  เป็นวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



รายงานประจาํปี 2556-2560 Page 53 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

62 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

63 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

64 ตรวจเครื่องมือวิจัย การเสริมพลังอำนาจแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตสำนึกในการพัฒนา
ชุมชนของเยาวชน 

อ่ืนๆ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

65 ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

66 ที่ปรึกษาด้านบริหารกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน : 
กลุ่มเยาวชน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

67 การอบรมเรื่องการทำวิจัยและการเขียน
บทความวิชาการ ครั้งที่ 2 

เป็นวิทยากร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

68 การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน รุ่นที ่50 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

69 วิกฤตสิ่งแวดล้อมและแนวทางการฟ้ืนฟู เป็นวิทยากร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เกริก 

70 กรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีบัณฑิต เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าวของชาวนา
บริเวณลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกง 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

71 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน ของ อ.
ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 

72 อนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ การประปา
นครหลวง คำสั่งที่ 11/2556 ลงวันที่ 13 ก.ย. 56 

อ่ืนๆ การประปานครหลวง 

73 การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
74 ประชุมคณะอนุกรรมการแผนและ

ยุทธศาสตร์ 
อ่ืนๆ การประปานครหลวง 
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75 โครงการการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์มของประเทศไทย 

อ่ืนๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

76 โครงการการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์มของประเทศไทย 

อ่ืนๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

77 โครงการพันาชุมชมเข้มแข็ง (ควพ.) เป็นวิทยากร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
78 อนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ อ่ืนๆ การประปานครหลวง 
79 เรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร เป็นวิทยากร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
80 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปีการศึกษา 2557 - 
2560 

เป็นวิทยากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี

81 ระดมความคิดเห็นเรื่องค่านิยมองค์กร สกว. เป็นวิทยากร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย

82 การฝึกอบรมการวิจัยเชิงปริมาณแบบสห
วิทยาการ 

เป็นวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

83 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความ
ร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ฟ้ืนฟูผลกระทบจากมหาอุทกภัยในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคกลาง 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สพบ. 

84 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการขอตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

85 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนการ
ทำงาน 

เป็นวิทยากร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

86 การป้องกันความปลอดภัยด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

เป็นวิทยากร มหาวิทยานเรศวร 

87 การป้องกันความปลอดภัยด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

88 วิชา สธ.๖๖๒ การบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ๑ 

เป็นวิทยากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต 
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89 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงาน
ด้านพลังงานชุมชน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประชากร
ศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

90 คณะกรรมการติดตามกิจกรรมของโครงการ
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(มสท.) 

91 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มูลนิธิสิ่งแวดลอ้มไทย (มสท.) 

92 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

อ่ืนๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 

93 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 1 

เป็นวิทยากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต 

94 การประเมินผลงานทางวิชาการ (ตำแหน่ง 
ผศ.) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

95 2 ปี กสทช. กับการติดตามและเมินผล โดย
เครือข่ายภาคประชาสังคม 

เป็นวิทยากร มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

96 การประชุมวิชาการระดับชาติ การเตรียม
ความพร้อมของท้องถิ่นเพ่ือก้าวสู่อาเซียน 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
จ.จันทบุรี 

97 รายวิชา 2720643 วิชาการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

เป็นวิทยากร คณะครุศาสตร ์จฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

98 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือวิจัย 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 

99 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำกองบรรณาธิการวารสาร 
"นาคบุตรปริทรรศน์" 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

100 หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมือง (รายวิชา 673768) 

เป็นวิทยากร คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

101 คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

อ่ืนๆ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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102 กรรมการสอบปกป้องตัวเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

มหาวิทยาลัยเกริก 

103 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสภา
พัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2557 

เป็นวิทยากร สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

104 หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลงั) เป็นวิทยากร คณะทรัพยากรมนุษย์ สพบ. 
105 หลักสูตร เตรียมความพร้อมผูบ้ริหาร

ระดับกลาง 
เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

106 หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลงั) เป็นวิทยากร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ.

107 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์กิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2555-2559) (ระยะที่ 2) ประจำปี 2556 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงาน ก.ส.ท.ช. 

108 งานวิจัยด้านกฎหมายเพ่ือการควบคุม
คุณภาพอากาศในช่วงที่เกิดการเผ่าป่าใน
ภาคเหนือตอนบน 

อ่ืนๆ สำนักงานวิจัย สพบ. 

109 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 
ปี 2013  

อ่ืนๆ กองงานผู้บริหาร สพบ. 

110 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด
ระยอง 

เป็นวิทยากร ชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า 
ระยอง 

111 ผู้ประเมินบทความวิชาการ เรื่อง "The 
Study of Hydrofluorocarbon Emission 
Emission Factors from Refrigeration 
and Air Conditioning in Thailand 

อ่ืนๆ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.
นครปฐม 

112 กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

113 ประเมินผลงานทางวิชาการในการขอ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.
มหาสารคาม 
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ท่ี ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

114 โครงการวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้เก่ียวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอย
กับการตัดสินใจเลือกสถานทีท่่องเที่ยว 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

ดร.โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลักษณ ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

115 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

116 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

117 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิชาสัมมนา
จัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นไทย 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

118 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิชาสัมมนา
จัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นไทย  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

1 กองบรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เป็นวิทยากร เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง 

3 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(มสท.) 

4 วิชา การวิเคราะห์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5 การพัฒนาและการนำแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

6 วิชา สว.350 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Sec.0300/01 (โครงการปกติ) 
วิชา สว.350 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
Sec.7300/01 โครงการวิจัยทางสังคม) 

เป็นวิทยากร คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต 

7 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหัวข้อ 60 ปีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์: คุณค่าของวิชาชีพและ
พลังสู่การพัฒนาสังคม 

อ่ืนๆ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

8 หัวข้อ การวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ
ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานท่ีมี
ต่อภาครัฐ 

เป็นวิทยากร สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

9 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที ่
62 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ. 

10 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 โครงการ อบรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ 

12 การทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัย เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
จ.นครสวรรค ์

13 โครงการ การทำวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัย" 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาล้ยเจ้าพระยา  
จ.นครสวรรค ์

14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
รุ่นที่ 2 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ขลบุร ี

15 กิจกรรม "วันศกึษาทั่วไป" เรือ่ง "ปฏิรูปการ
เมืองไทย : อย่างไรจึงจะตอบโจทย์" 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

16 หลักสูตร รฐัศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารการ
จัดการ ภาคพิเศษ รุ่นที ่11 

เป็นวิทยากร คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

17 กรรมการวิทยานิพนธ์ เรื่อง "อิทธิพลของ 
อัตลั้กษณ์ที่โดดเด่นของนายจ้างต่อความรัก 
มุ่งมันทุ่มเทใมนการทงำานและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ" 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ. 

18 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ด้าน
การาจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

19 เรื่อง โลหะหนักในฝุ่นละอองภายใน
ห้องเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

20 เรืือง การบำบัดโลหะหนักที่ปนเป้ือนในดิน
ด้วยพืชบริเวณื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : 
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

21 โครงการวิจัยผลกระทบทางสิง่แวดล้อมอัน
เน่ืองมาจากอุตสาหกรรมการทำฟาร์มกุ้ง 

อ่ืนๆ คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

22 กรรมการสอบปกป้องตัวเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกริก 

23 ผู้ทรงคุณวุุฒิพิจารณาเคร่ืองมือการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความพร้อมในการเป็น
อุตสาหกรรมสเีขียว : กรณีศกึษา 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

24 ประชุม Workshop หัวข้อ KPI ดัชนีช้ีวัด
สมรรถนะหลัก 

เป็นวิทยากร บริษัท แอลเอส เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำกัด  

25 วิชากีฎวิทยาสิ่งแวดล้อม (01004561) เป็นวิทยากร ภาควิชากีฎวิทยาสิ่งแวดล้อม 
คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 หัวข้อ เกษตรกรไทยจะปรับตัวอย่างไร เมื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป็นวิทยากร ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

27 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของ
ระบบการทำฟาร์มที่มีการปลกูพืชในสวน
ยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการทรัีพยากรเกษตร
เขตร้อน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลา
นครินทร์ จ.สงขลา 

28 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ทางสังคทมของระบบฟาร์มที่มีการปลูกพืช
ในสวนยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตร
เขตร้อน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลา
นครินทร์ จ.สงขลา 

29 กรรมการประเมินคุณภาพวารสาร เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สพบ. 

30 สัมมนา จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่อับดับ 
1 ของไทย 

เป็นวิทยากร จังหว้ดสิงห์บุรี 

31 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที ่52 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

32 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
การทำงานขององค์กรและการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เป็นวิทยากร กระทรวงพลังงาน 

33 ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทางสห
สาขาวิชาในการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

34 คณะกรรมการบรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

35 วิชา ทท.7201 ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรบั
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ  

อ่ืนๆ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สพบ. 

36 โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ อ่ืนๆ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย 

37 ปริญญานิพนธ์ เรื่อง "การสังเคราะห์ท่อ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนบนพ้ืนผิว
ไทเทเนียมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการสลายตัวของ 
2.4 ไดคลอโรฟินอลด้วยวิธีเร่งปฏิกิริยาด้วย
แสง" 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ กทม. 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

38 ประเมินผลงานทางวิชาการในการขอ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.
มหาสารคาม 

39 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกัน
การติดเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

อ่ืนๆ คณะมนุษยศาสาตร์และสังคม
ศาสตรื มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

40 ผู้ทรงคุุณวุฒิประเมินตำรากระบวนวิชา 
ENV4803 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

อ่ืนๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

41 อบรมเรื่อง การจัดทำตัวช้ีวัด เพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เป็นวิทยากร สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานนโยวบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

42 วัฒนธรรมไทย เป็นวิทยากร Changzhou University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

43 เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบ
คลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์
ความรู้สึกในบริบทไทย 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา 

44 การจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปัจจุบัน
ภาษาไทย-ภาษาจีน คำสั่งที่ 63/2556 สั่ง ณ 
วันที่ 25 เม.ย. 2556 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

45 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ผังชุมชน เพ่ือการรับมือและรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนใน
พ้ืนที่เมืองหาดใหญ ่ภายใต้โครงการ 
ACCCRN 

อ่ืนๆ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(มสท.) 

46 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที ่7 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

47 วัฒนธรรมไทย-จีน เป็นวิทยากร CHANGZHOU UNIVERSITY 
48 อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที ่7 
เป็นวิทยากร สถาบันพระปรชาบดี 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

49 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี
การศึกษา 2556 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

50 สัมมนา โครงการเทคนิคการทบทวนเอกสาร
และฐานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุุสิต 

51 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบประเมิน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

อ่ืนๆ สำนักงาน ก.พ. 

52 งานสัมมนาวิชาการยุทธศาสตร์ไทย - จีน เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

53 งานสัมมนาวืชาดารยุทธศาสตร์ไทย - จีน เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

54 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่น
ที่ 7 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

55 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ประจำปี
การศึกษา 2556

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 

56 หลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รุ่นที่ 2 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยชินวัตร 

57 สัมมนา เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับการ
ปฏิรูปประเทศไทย 

เป็นวิทยากร ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
นครปฐม 

58 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที ่53 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

59 อบรมเรื่อง โอกาสทางการค้าของไทยใน
ตลาดจีน 

เป็นวิทยากร สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

60 คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารทาง
วิชาการ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สพบ. 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

61 จ้างเหมาผลิตและเผยแพรส่ารคดีและสปอต
ประชาสัมพันธ์ช่ือตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
ฝึกอาชีพและสง่เสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร 

62 เรื่อง การท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกับ
อาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอยกับการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเทีย่ว 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

63 วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบวัด
คุณลักษณะความเป็นคนดีสำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น" 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

คณะศึีกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

64 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบประเมิน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

สำนักงาน ก.พ. 

65 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปี 2557 คณะสังคมศาสตร์  

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

66 งานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการพัฒนาจิต
ลักษณะที่มีต่อพฤติกรรมการใช้สินค้าไทยใน
นิสิต 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กทม. 

67 สัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรม
เยาวชนไทย 

เป็นวิทยากร กองบริหารแผนและงบประมาณ
การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

68 โครงการสำรวจความเป็นอยู่ของสถาน
ประกอบการในส่วนภูมิภาค 

เป็นวิทยากร กระทรวงอุตสาหกรรม 

69 อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที ่8 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

70 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
ระดับกลาง (นักการคลัง)  

เป็นวิทยากร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ. 

71 ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

อ่ืนๆ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

72 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
นายสิทธิโชค หายโสก 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขา
ทันตแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 

73 ฝึกอบรมหลักสุตรนักปกครองระดับสูง 
(นสป.) รุ่นที่ 63 

เป็นวิทยากร ผู้อำนวยการด้านวิชาการ
โครงการหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง รุ่นที่ 63 สพบ. 

74 การจัดทำฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ การวางระบบและ
ออกแบบ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

75 การจัดการฝึกอบรมเบ้่ืองต้นเพ่ือเตรียมค
ยวามพร้อมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
(Capacity Building) 

เป็นวิทยากร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศิ
นทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

76 สัมมนา &quot;การปฏิรูปการพัฒนา
จริยธรรมเยาวชนไทย&quot; 

เป็นวิทยากร กองบริหารแผนและงบประมาณ
การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

77 สัมมนา "การปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรม
เยาวชนไทย 

เป็นวิทยากร กองบริหารแผนงานงบประมาณ
การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

78 สัมมนา "การปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรม
เยาวชนไทย" 

เป็นวิทยากร กองบริหารแผนและงบประมาณ
การวิจัย สำนักงาคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

79 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.
นครนายก และ จ.สระแก้ว 

80 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 
รุ่นที่ 5 

เป็นวิทยากร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

81 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดบ้อม สาขาวิชา
ชีววิทยา 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

82 โครงการสัมมนาเจาะลึกตลาดจีน เป็นวิทยากร สำนักพัฒนาตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนและเอเชีย 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

83 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที ่8 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

84 ที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทัศนคติและความพึง
พอใจของชุมชนที่มีต่อกลุ่ม ปตท. พ้ืนที่
จังหวัดระยอง 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

85 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 และแผน
ความต้องการงบประมาณปี 2559 

เป็นวิทยากร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

86 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะ
บริหารรัฐกิจ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
จังหวัดเชียงใหม่ 

87 การจัดการโครงการ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 
88 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง แบบ

แผนการมสี่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่
ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ม.
ธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร์ 

89 การจัดการโครงการ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 
90 โครงการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ

พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชมชน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการ
สานพลังพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ปี 2557 

เป็นวิทยากร สำนักพัฒนาสังคม 

91 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต 

92 ฝึกอบรมหลักสูตร Project Management เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
93 อบรมหลักสูตร Project Management เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
94 อบรมหลักสูตร Project Management เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 
95 อบรมหลักสูตร Project Management เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา  
96 อบรมหลักสูตร การเตรียมนักบริหาร (ระดับ

ต้น) 
เป็นวิทยากร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

97 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คณะนิติศาสตร์ 

อ่ืนๆ คณะนิติศาสตร์ สพบ. 

98 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที ่54 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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99 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต จ.ปทุมธานี 

100 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สพบ. 

อ่ืนๆ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สพบ. 

101 ประธานกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
เรื่อง บทบาทและกลไกของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

อ่ืนๆ คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

102 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
น.ส.สุพิชญา ตุลธรธรม  

ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

103 ผู้พิจารณาบทความเรื่อง บางกาด: ภาพ
สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านในการเก็บน้ำผึ้ง
ป่าและการใช้ทรัพยากรเชิงนิเวศในป่าเสม็ด 
ลุ่มน้ำสงขลา 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ.
นครปฐม 

104 ผู้เช่ียวชาญภาษาจีน โครงการจัดจ้างแปล
เน้ือหาเว็บไซต์ กนอ. เป็นภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 

อ่ืนๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

105 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เก่ียวกับ
อาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคตะวันตก (ประจวบฯ ระนอง 
ชุมพร) 

เป็นวิทยากร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

106 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เก่ียวกับ
อาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี)  

เป็นวิทยากร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

107 ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาฯ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างประจำ 

อ่ืนๆ คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

108 ฝึกอบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด 
(เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที ่3 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 

109 การจัดการโครงการ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
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110 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิจัย ครั้งที่ 10 (ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความจำนวน 3 เรื่อง) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

111 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ของ อาจารย์ ดร.นงนภัส  
เที่ยงกมล 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

112 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายป่าไม้ของประเทศไทยกับพลวัต
แห่งภูมิภาคอาเซียนในการร่วมมือกันป้องกัน
ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่า 

อ่ืนๆ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สพบ. 

113 เสวนา พลังพลเมือง : วิถีประชาธิปไตยใหม่ 
(ครั้งที่ 1)  

อ่ืนๆ คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 

114 กรรมการสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองถิ่น 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

115 สอบดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรชัญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
องค์การ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

116 ประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการวิจัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า 

117 กรรมการควบคุมคุณภาพงานศึกษาวิจัยเพ่ือ
วัดความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง 

อ่ืนๆ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า 

118 ประชุมคณะอนุกรรมการและบริหารกองทุน 
ครั้งที่ 15/2557 

อ่ืนๆ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า 

119 กรรมการพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

อ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

120 หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหาร
จัดการ ภาคพิเศษ รุ่นที ่3 

เป็นวิทยากร คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 



รายงานประจาํปี 2556-2560 Page 68 
 

ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

121 หลักสูตรรฐัศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหาร
จัดการ 

เป็นวิทยากร คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

122 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย กองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง 

อ่ืนๆ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า 

123 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)จาก 
ตัวแทน อสม. 

เป็นวิทยากร สมาคมเพ่ือนชุมชน มาบตาพุด จ.
ระยอง 

124 ผู้วิจารณ์และเสนอแแนะผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

อ่ืนๆ กองบริการการศึกษา สพบ. 

125 อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด (เตรียม
ความพร้อมเปน อสจ.) รุ่นที่ 3 หัวข้อ  
การให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำเอกสาร
วิจัยส่วนบุคคล 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 

126 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง 

เป็นวิทยากร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย 

127 กรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

128 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน และคลินิกพัฒนา
เค้าโครงการวิจัย

เป็นวิทยากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

129 กองบรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที ่1 มกราคม 
2558 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

130 โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒ
นบริหารศาสตร์สู่อาเซียน รุ่นที่ ๒ เรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำแผนงานและ
การบริหารงานดครงากรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

เป็นวิทยากร กองงานผู้บริหาร กลุ่มงานสื่อสาร
ฯ สพบ. 

131 เสวนาวิชาการเรื่อง ความเป็นธรรมทาง
สังคม: วิธีวิทยาในการพัฒนาตัวช้ีวัด 

เป็นวิทยากร คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม. 

132 การวิเคราะห์และการกำหนดนโยบาย เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
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133 ประชุมคณะอนุกรรมการแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

การประปานครหลวง 

134 คณะทำงานการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครัง้ที่ 1/2557 

อ่ืนๆ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 

135 การวิเคราะห์นโยบายและการตีความ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
136 การวิเคราะห์นโยบายและการตีความ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
137 การวิเคราะห์นโยบายและการตีความ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
138 การวิเคราะห์นโยบายและการตีความ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
139 การวิเคราะห์นโยบายและการตีความ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
140 การวิเคราะห์โนบายและการตีความ เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
141 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น.ส.จุฑารัตน์ 

การศึกษาการใช้ต้นเคราฤษีเป็นตัวตรวจวัด
ทางชีวภาพในการประเมินสารโพลีไซคลิกอะ
โรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละ 
ออง 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ 
หาดใหญ่ สงขลา 

142 ประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นเพ่ือยกร่าง
กฎหมายว่าด่้วยการจัดการขยะของประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑ 

เป็นวิทยากร กรมควบคุมมลพิษ 

143 คณะทำงานปฏิรูปด้านการกระจายอำนาจ  เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.)

144 เรื่อง การจัดให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมกับการพัฒนา
สังคมไทย ครั้งที่ 2 

เป็นวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

145 ฝึกอบรมหลักสูตาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน รุ่นที ่55 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

146 ฝึกอบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด 
(เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที ่3 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

147 ประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการ
กระจายอำนาจ ครั้งที่ 3/2557 

อ่ืนๆ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

148 โครงการศึกษาและจัดทำแผนมหานครน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

ศูนย์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

149 เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เป็นวิทยากร สถาบันขงจิ่อแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

150 เวทีวิชาการ ครั้งที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ฉบับที ่13 

เป็นวิทยากร สถาบันคลังปัญญาเพ่ืออภิวัฒน์
ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ 
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

151 การประชุมประชาพิจารณ์การปฏิรูปด้าน
การกระจายอำนาจ 

อ่ืนๆ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย 

152 วิชา ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

เป็นวิทยากร คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

153 ฝึกอบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด 
(เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที ่3 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

154 ผู้เช่ียวชาญประเมินเกณฑ์การให้คะแนน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรท่องเที่ยว
ประเภทเกาะ เรื่อง แบบจำลองการจัดการ
ศูนย์การแพทย์เพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อ่ืนๆ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะสิ่งแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

155 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2556 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

156 ประเมิน บทความวิชาการ ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

WESSEX INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

157 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับ
ดุษฎีบัณฑิตเรื่อง "การนำเสนอกลยุทธ์การ
จัดการศึักษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น
สำหรับเด็กด้อยโอกาสในการเสริมสร้างการ
ยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

158 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (สุพรรณี) 

อ่ืนๆ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

159 สัมมนานำเสนอผลการศึกษาแผนงาน/
โครงการ (จำลอง) 

เป็นวิทยากร บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จำกัด 

160 สัมมนานำเสนอผลการศึกษาแผนงาน/
โครงการ (จำลอง) 

เป็นวิทยากร บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม 

161 สัมมนานำเสนอผลการศึกษาแผนงาน/
โครงการ 

เป็นวิทยากร บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จำกัด

162 องค์กรการปฏิรูปของจีน : บทเรียนสำหรับ
ประเทศไทย (อ.ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร สถาบันคลังปัญญาค้นหา
ยุทธศาสตร์เพ่ืออนาคตไทย 
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
สยาม

163 กรรมการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ัง (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

164 วิชาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (ES 4405)  
(รศ.ดร.ธวัชชัย) 

เป็นวิทยากร กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 

165 วิชา 617551 สัมมนามหาบัณฑิต  
(จุฑารัตน์) 

อ่ืนๆ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.
นครราชสีมา 

166 สัมมนา เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง 
จากภูผาถึงทะเล (ผศ.ดร.จุฑารัตน์ / ผศ.ดร.
ภัคพงศ์ 

เป็นวิทยากร ชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า 
ระยอง 

167 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่น
ที่ 9 (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

168 วารสารวิชาการช่ือ quot;วารสารวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า quot; 
(เดือนธันวาคม 2557) (รศ.ดร.ธวัชชัย) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 

169 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที ่56 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

170 การประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง 
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ : กรณีศึกษา 
สปจ. และญ๊่ปุ่น (อ.ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

171 ประชุมระดมความเห็นเพ่ือการออกแบบ
ระบบการปกครองท้องถิ่นไทย (รศ.ดร.
สุรสิทธ์ิ) 

อ่ืนๆ ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
สถาบันสัญญาธรรมศักด์ิเพ่ือ
ประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

172 วิชา 820-604 สัมมนา 1 สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2557  
(รศ.ดร.ศิวัช) 

เป็นวิทยากร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.
สงขลานครินทร์ หาดใหญ ่จ.
สงขลา 

173 เรื่่อง &quot;การวิเคราะห์กระบวนการ
เรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหมใ่นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้ำโยง&quot; (รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

174 อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเฝ้า
ระวังและเตือนภัยทางสังคมปี 2558 
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สำนักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

175 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาย
ปัณณ์วิชญ์ จาตุกัญญาประทปี 
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ภายนอก

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

176 สัมมนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

อ่ืนๆ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

177 กองบรรณาธิการวารสารการพัฒนางาน
ประจำสู่งานวิจัย (รศ.ดร.ศิวัช) 

อ่ืนๆ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

178 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านการวิจัยและ
พัฒนาจิตพฤติกรรมจริยธรรม 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

179 ผู้ทรงคุณวุฒิทีป่รึกษาโครงการวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตลักษณะและ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ของนักศึกษา (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

อ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

180 ประเมิน บทความวิชาการ (รศ.ดร.จินตนา) ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

181 ประเมิน บทความวิชาการ (รศ.ดร.จินตนา) ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
นครปฐม 

182 ประเมินบทความจำนวน 2 บทความ ใน
ประเด็น อาเซียนภิวัตน์ (วารสารร่มพฤกษ์ ปี 
32 ฉบับที่ 3) (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกริก 

ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

1 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที ่9 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที ่9 
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี อ.ธัญญ
บุรี จ.ปทุมธานี 

3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีสู่ชัยชนะใน
เวทีวิจัย เพ่ือการขอทุน รุ่นที ่4  
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

จัดประชุม อบรม 
สัมมนา บรรยาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน
หลักสูตรการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
มัธยม (รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สมาคมเพ่ือการพัฒนา
สิทธิมนุุษยชนและสิทธิผู้หญงิ 
(สพส.) 

5 ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการขบัเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการ (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ 

6 โครงการสถาบันการศึกษาต้นแบบในการ
ประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน 
(รศ.สุพรรณี) 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา 
สพบ. 

7 Path dependence of agrarian change: 
an institutional economic analysis of 
the rubber economy in southern 
Thailand (ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์จ.
สงขลา 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กรมประมง 

9 กรรมการสอบปกป้องดุษฎรนิพนธ์ หัวข้อ 
การสร้างชุดฝึกต้นแบบพัฒนาจิตลักษณะ
แบบบูรณาการ และทักษะแบบบูรณาการที่
ส่งผลต่อเจตคติและพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมสถาบันอย่างสร้างสรรค์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายนอก 

สำนักบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
จ.นนทบุรี 

10 การประเมินความเปราะบางและการปรับตัว
ด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (รศ.ดร.ศิวัช) 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครอง
ระดับสูง รุ่นที่ 64 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะทรัพยากรมนุษย์ สพบ. 

12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 2 (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กรมประมง 

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การพัฒนางานประจำให้เป็นผลงานเชิง
วิชาการ (รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร กรมสรรพากร 

14 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การวัดการ
พัฒนาและความอยู่ดีมีสุขใน สสป.ลาว 
(ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 อบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65 
(ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานศาลยุติธรรม 

16 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที ่57/1 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

17 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที ่10  
(ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นวิทยากร สถาบันพระประชาบดี 

18 รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หัวข้อ การ
พัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

19 รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

20 ผู้ทรงคุุณวุฒิด้านวิชาการ &quot;หลักสูตร
พลังงานเพ่ือชุมชน&quot; (รศ.ดร.สุพรรณี) 

อ่ืนๆ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน 

21  ไทย - จีน ศึกษา (อ.ดร.หลี่) เป็นวิทยากร สถาบันขงจื่นแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

22 ประเมินบทความวิจัย เรื่อง การติดตามผล
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถภาพนักวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รศ.ดร.สุ
พรรณี) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ
วิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

23 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความ
ปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง 
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

24 ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคมเชิงรุก ครั้งที่ 1/2558 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

อ่ืนๆ กองวิชาการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

25 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวิจัย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาา
ศึกษาและการพัฒนาสังคม เรื่อง 
ปรากฎการณ์การใช้บัตรสินเช่ือเกษตร ของ
ชาวนาไทย (รศ.ดร.สุพรรณี) 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐาน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

26 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (อ.ดร.
รติพร) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ
วิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
สังคมเชิงรุก 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

28 ที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่บริหารงานโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

29 หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3-
5/2558 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมสรรพากร 

30 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที ่
65 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รศ.ดร.
สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กระทรวงมหาดไทย 

31 โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส." 
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร ศูนย์วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด (เตรียม
ความพร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที่ 4 
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

33 อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด (เตรียม
ความพร้อมเป็ฺน อสจ.) รุ่นที่ 4 
(รศ.ดร.สุพรรณี)  

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา  สพบ. 

34 หลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด (เตรียมความ
พร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที ่4 หัวข้อ การให้
คำปรึกษาแนะนำการจัดทำเอกสารวิจัย (รศ.
ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

35 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นสป.) รุ่นที ่
65 หัวข้อ "รฐัธรรมนูญกับการบริหารและ
การพัฒนาประเทศ" (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กระทรวงมหาดไทย 

36 สัมมนาวิจัยยุทธ์ศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 4 
หัวข้อ จีน - อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน 
ในศตวรรษที่ 21 (อ.ดร.หลี ่
เหรินเหลียง) 

อ่ืนๆ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

37 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2566) 
ครั้งที่ 1 (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร กรมคุุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

38 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง การนำเสนอ
กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่จำเปนในการเสริมสร้างการยอมรับ
เป็นสมาชิกของสังคมสำหรับเด็กด้อยโอกาส 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

39 ผู้ทรงคุณวูฒิโครงการพัฒนางานประจำให้
เป็นผลงานเชิงวิชาการ (รศ.ดร.สุพรรณี) 

อ่ืนๆ กรมสรรพากร 

40 ฝึกอบรมหลักสูตร จัดประเด็นการเขียน
ผลงานเชิงวิชาการ (รศ.ดร.สพุรรณี) 

เป็นวิทยากร กรมสรรพากร 

41 อาจารย์พิเศษหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารฐั
ประศาสนศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

อ่ืนๆ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

42 หลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด (เตรียมความ
พร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที ่4 หัวข้อ การให้
คำปรึกษาแนะนำการจัดทำเอกสารวิจัย  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

43 โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรม
การบริโภคเพ่ือสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลาย
โดยใช้ตัวช้ีวัดทางปัญญาสังคม: กรณีศึกษา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล"  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

สำนักวิจัย 

44 โครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของ
คณะเทคโนโลยีสื่่อสารมวลชน  
(ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

45 หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน รุ่นที่ 59 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

46 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 ครัง้ที่ 1 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ. 

47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 ครัง้ที่ 2  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะทรัพยากรมนุษย์ สพบ. 
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ที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

48 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 ครัง้ที่ 3  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ. 

49 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 ครัง้ที่ 4     
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

อ่ืนๆ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ. 

50 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดและ
หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(สุรสทิธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ 

51 ฝึกอบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมจังหวัด 
(เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที ่4 
(รศ.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

52 หัวข้อ การสร้างงานวิจัยสู่ความก้าวหน้าใน
อาชีพ (รศ.ดร.ดุจเดือน) 
(อบรมเฉพาะวันศุกร์) 

เป็นวิทยากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

53 กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาการ (ลับ)(รศ.
ดร.จินตนา) 

อ่ืนๆ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา นครปฐม 

54 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการวิจัย 
(รศ.ดร.จินตนา) 

อ่ืนๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก 

55 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง 
รูปแบบการทองเที่ยว ของอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย (รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ กทม. 

56 ประเมินผลงานวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง 
งานวิจัย 2 เรื่อง 
1. ระบบการบริหารแรงงาน และสภาพการ
ทำงานของแรงงานไทยใหญ ่
2. คุณภาพชีวิตในการทงำานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง 
จ.พิษณุโลก บทความวิชาการ เรื่อง ผู้นำที่
ทำให้องค์การมีความสุข 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
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57 ผู้พิจารณาบทความวิชาการ เรื่อง 
กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน: กรณีศึกษา
การจัดการป่าชุมชนบ้านพุเตย จังหวัด
กาญจนบุรี (รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ์

58 หลักสูตร การวางแผนและการจัดการ  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 

59 อบรมหลักสูตร "การวางแผนและการ
จัดการ" (รศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

60 โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานสำหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวขอ้ การพัฒนา
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร กรมธนารักษ์ 

61 การจัดทำหลักสูตรและแนวทางยกระดับการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครอืข่าย พม.ตาม
องค์ประกอบเครือข่ายคุณภาพ กรณีศึกษา
องค์กรเครือข่ายคุณภาพระดับดีมาก (A) ที่
ผ่านการประเมินตอนเองเมื่อปี 2557 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

62 กระบวนการวางแผนและการจัดการ  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

63 วิชา จริยธรรมในการศึกษาคาทอลิก 
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร วิทยาลัยแสงธรรม 

64 สัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประจำปี 2558 (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร คณะกรรมการจัดโครงการ
สัมมนา สมาชิกสภานิติบัญญติั
แห่งชาติ 

65 รายวิชา 2720687 การพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หัวข้อ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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66 รายวิชา 2720686 ทฤษฎีและการประยุกต์
ทางการคณิตศาสตร์ หัวข้อ การพัฒนา
คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

67 ประธานกรรมการตรวจการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะรฐัศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2527 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

สำนักประกันคุณภาพ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

68 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและประเมินบทความ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (รศ.ดร.สุพรรณี) 

อ่ืนๆ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

69 ที่ปรึกษางานวิจัยเรื่อง "การศึกษาปัจจัยทาง
จิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนิยมไทยใน
นักศึกษา" (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

70 งานเสวนาวิชาการสถานการณ์จัดการ
การศึกษาในระดับนานาชาติ  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ฺ) 

เป็นวิทยากร คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

71 CONTRIBUTION OF NON-TIMERT 
FOREST PRODUCTS (NTFPs) TO 
POVERTY REDUCTION IN NAGI 
COMMUNITY, GWER-WEST LOCAL 
GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, 
NIGERIA. (รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
นครปฐม 

72 CONFLICTS BETWEEN COMMUNITIES 
INDUSTRY AND CONFLICT 
MANAGEMENT FROM EVIDENCE-
BASED SOLUTIONS:  A CASE STUDY 
OF ZINC MINE PROJECT, MAE SOD 
DISTRICT, TAK PROVINCE 
 (รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
นครปฐม 

73 ประเมินผลงานทางวิชาการขอกำหนด
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม (ลับ) 
(รศ.ดร.จินตนา) 

อ่ืนๆ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
นครปฐม 
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74 การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การ
รถไฟแห่งประเทศไทย ชุด Thai Train Only 
ผ่านทางสื่อออนไลน์ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 

75 หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66 (การ
อบรมปฐมนิเทศ) (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานศาลยุติธรรม 

76 การประชุมเชิงวิชาการงานพัฒนาชุมชน 
โครงการพัฒนาชุมชนเข็มแขง็  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

77 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

78 กิจกรรม "วันศกึษาทั่วไป เรื่อง "ประเทศไทย
กับการก้าวสู่ประเทศโลกที่ ๑" 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

79 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
จ.จันทบุรี 

80 ประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ชวยศาสตราจารย์ 
ของ นางพัด ลวางกูร (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

81 พิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการ
พิจารณาแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

82 กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมการเมืองสมัย 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของ นายธโสธร ตู้
ทองคำ (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

83 ประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
ของ นายณรงค์ อยู่ปาน (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กทม. 
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84 กรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์  
นายพีระพงษ์ สุนทรวิภาต เรื่อง พัฒนาการ
และบทบาทสหภาพแรงงานในภาค
ตะวันออก : การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

85 เรื่อง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใน
ชุมชนท้องถิ่นไทย: ประสบการณ์จาก
ภาคสนาม 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ
วิชาการ 

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

86 เรื่อง ความเป็นปกติของการคอร์รัปช่ันกับ
การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

87 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
หัวข้อ สังคมศาสตร์กับการบริหาร  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

จัดประชุม อบรม 
สัมมนา บรรยาย 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.
นครสวรรค ์

88 ประชุมทบทวนความรู้การจัดทำโพล 
โครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม  
(ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

89 ผู้อ่านประเมินบทความเรื่อง การยกระดับ
การเมืองพร้อมด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาใน
สังคมไทย (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ
วิชาการ 

สำนักวิจัย 

90 1.แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว.
คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ
วิชาการ 

สำนักวิจัย สพบ. 

91 อ่านประเมินบทความเรื่อง 1.การศึกษา
เปรียบเทียบประเพณีพ่้ืนบ้านไทยพวนบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทยกับลาวพวน
เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
2. สถานการณแ์ละผลกระทบต่อความม่ันคง
จากการย้ายถิ่นของคนต่างด้าวในจังหวัด
สมุทรสาคร (รศ.ดร.สมศักด์ิฺ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ
วิชาการ 

สำนักวิจัย สพบ. 
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92 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอ พ้ืนบ้านอีสาน 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

สำนักวิจัย สพบ. 

93 Project Cycle Management 
(อ.ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

94 Project Cycle Management 
(รศ.ดร.สากล) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

95 Project Cycle Management  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

96 หลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส 
(ผศ.ดร.สุวิชา)   

เป็นวิทยากร ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

97 หลักสูตร ยกระดับสินค้าและบริการสู่
อุตสาหกรรมฮาลาลเพ่ือไปตลาดระดับโลก 
(ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 
8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

98 ประเมินวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล  
(รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

99 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพ
พรรณี จ.จันทบุรี 

100 กรรมการประเมินบทความวารสารวิทยาการ
วิจัยและวิทยากรปัญญา จำนวน 2 เรื่อง 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

101 กรรมการประเมินบทความในวารสาร
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จำนวน 
1 เรื่อง (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/
ประเมิน บทความ

วิชาการ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 
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1 การประุชุมช้ีแจงการจัดทำรายงาน
สถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดและ
จัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (อ.ดร.รติพร) 

เป็นวิทยากร สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ ๑๐ 
เชียงใหม่ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 62/1 
และ 62/2 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดันตัวช่้ีวัดให้บรรจุ
ผลสมัฤทธ์ิและปฏิบัติราชการด้วยความ
โปร่งใส (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

5 รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 รายวิชา 2720762 การวิจัยทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผูส้งูอายุจังหวัดสู่
ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 1 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมกิจการผูส้งูอายุ 

8 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่ (รศ.ดร.
พิชาย) 

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
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ท่ี ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

9 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่  
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

10 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่ (รศ.ดร.
พิชาย)  

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

11 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่  
(รศ.ดร.พิชาย)  

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

12 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม ่
 (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

13 เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมเอ้ือสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬา 
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผูส้งูอายุจังหวัดสู่
ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 2 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมกิจการผูส้งูอายุ 

15 โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาอากาศ
และการเกิดภัยพิบัติ (รศ.ดร.ศิวัช) 

เป็นวิทยากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี 

16 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  (นปส.) รุ่นที่ 
66 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะทรัพยากรมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย 

17 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที ่
67 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะทรัพยากรมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย 

18 โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิต
จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี
งบประมาณ 2559 (รศ.ดร.ดุจเดือน,  
ศ.ดร.ดวงเดือน) 

เป็นวิทยากร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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19 อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ 
ฉบับที่ 13 (ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร คณะเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วจ) 

20 กิจกรรมงานแสดงสินค้าเมืองคุนหมิง หยุน
ฝาง แฟร์ (ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือการค้าอาเซียน - 
จีน และ กรมการพัฒนาชุมชน 

21 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชมรมลังปัญญาผูสู้งอายุจังหวัดสู่
ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 3 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมกิจการผูส้งูอายุ 

22 มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย - จีนที่ดี จัดประชุม อบรม 
สัมมนา บรรยาย 

บุคคลทั่วไป 

23 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญษเอก 
เรื่อง แบบจำลองเส้นทางป้ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมง
พ้ืนบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง (ผศ.อาแว) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายนอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

24 การเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้โลก เพ่ือเปลี่ยนแปลง
โลก (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร สำนักวิจัยสังคมและสขุภาพ 

25 โครงการ &quot;สนับสนุนบุคลากรเสนอ
ผลงานทางวิชาการ&quot; (รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

26 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ หัวข้อ 
สังคมไทยในโลกปัจจุบัน (2) 
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร สำนักวิจัยสังคมและสขุภาพ 

27 ผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 
ระดับปริญญาตรี 
1. การวิจัยและพัฒนาประเมินเคร่ืองมือวัด
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิต
ลักษณะ และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการดำเนินชีวิต 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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28 ประชุมร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)(รศ.ดร.ศิวัช) 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 

29 การสร้างผลงานเชิงวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร กรมสรรพากร 

30 การสร้างผลงานเชิงวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร กรมสรรพากร 

31 การวางแผนและการบริหาร (ผศ.ดร.อาแว) เป็นวิทยากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

32 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
เรื่อง ผลกระทบของนโยบายการขยายพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ำมันต่อความม่ันคงทางอาหาร
ของประเทศฯไทย-กรณีศึกษาพ้ืนที่พรุควน
เคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และ
สงขลา (ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จ.สงขลา 

33 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบ
ตง (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ, รศ.ดร.จนิตนา,  
ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง 

34 ประชุมเสวนาทางวิชาการเศรษฐศาสตร์
การเมือง ครั้งที่ 5 "พิศ" เรื่อง "สังคมไทย 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง"  
(รศ.พิชาย) 

เป็นวิทยากร คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

35 ที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่บริหารงานโครงการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

36 โครงการกิจกรรมจัดระบบมาตรฐานฮาลาล
สากล 2559 เรื่อง "ห่วงโซ่อการผลิตและ
บริการรวมท้ังการออกแบบสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ฮาลาล (ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

37 กิจกรรมโรคโชว์ (ดร.หลี่ เหรนิเหลียง) อ่ืนๆ สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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38 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.
2559 (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

อ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

39 วิชา สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 
หัวข้อ สังคมไทย (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

40 วิชาธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 
(ES 2104) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
(ศ.ดร.ศิวัช) 

เป็นวิทยากร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

41 ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่่อง สภาพการ
ทำงานและประสบการณ์ของแรงงานต่าง
สัญชาติที่เป็นแม่บ้านถูกกฎหมาย (รศ.ดร.สุ
พรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

42 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ เรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่สาธารณะเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

43 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รุ่นที่ 63 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

44 โครงการวิจัยเรื่อง ความเหลื่อมล้ำดานการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย 
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

สำนักวิจัย 

45 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ข่าวสารเพ่ือการรายงานสถานการณ์ทาง
สังคม (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

46 อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 
17 (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร กระทรวงยุติธรรม 

47 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการลด
ความเสี่ยงภัยจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติ (ศ.ดร.ศิวัช) 

อ่ืนๆ การเคหะแห่งชาติ 
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48 กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง การ
ถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชน : 
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านตระเกราทอง หมู่ 6 
ตำบลแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
(รศ.ดร.จินตนา) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สพบ. 

49 สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จนี ครั้งที่ 5 
เรื่อง &quot;หุ้นสวนทางยุทธศาสตร์ไทย-
จีน: ปัจจุบุนสูอ่นาคตและงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2559 (อ.ดร.หลี่) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหิงชาติ 

50 เศรษฐกิจภายใต้สภาวะปกติใหม่ (อ.ดร.หลี่) เป็นวิทยากร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนม
ยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

51 ประเมินทบทวนผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใน
การขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผศ.
ดร.จงดี โตอ้ิม (รศ.ดร.จินตนา) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

กองทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ.นครปฐม 

52 (ลับ) กรรมการประเมินความเหมาะสม 
(สัมภาษณ์) การสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือรับทุน
รัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา) (รศ.ดร.จินตนา) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

53 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารพัฒนา
สังคม เรื่อง องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกับ
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว: 
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอ
แกลง จ.ระยอง (รศ.ดร.จินตนา) 

อ่ืนๆ คณะพัฒนาาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สพบ. 

54 พิจารณาคุณภาพบทความวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อุทกภัย: กรณศีึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง 

55 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมของ ผศ.กาญจนา นาคะภากร 
เป็น รศ. (รศ.ดร.จินตนา) 

อ่ืนๆ กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
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56 ประเมินบทความในวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.ดร.จนิตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

57 ฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
กลไกการพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. และ 
กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

58 ฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
กลไกการพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

59 ประชุมวิชาการเพ่ือกำหนดแนวทางการ
จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 
12  (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

60 อบรมเชิงพัฒนา (ศ.ดร.ศิวัช) เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
61 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
(รศ.ดุจเดือน) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี 

62 กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมทีย่ืนขอตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร ์
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 

63 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ 

64 เรื่อง การกำหนดผลงานและตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานระดับองค์กร
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสภาพัฒนา
การเมือง (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร สภาพัฒนาการเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า 

65 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเบ
ตงเป็นเมืองต้นแบบการพ่ึงพาตนเองอย่าง
ย่ังยืนตามโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ 
"สามเหลี่ยมมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน"  
(ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร จังหวัดยะลา 
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66 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะประจำปีการศึกษา 2558  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

การทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน 

สำนักงานประกันคุรภาพ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

67 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การจัดการเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขา
แข้งในฐานะที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
(รศ.ดร.จินตนา) 

อ่ืนๆ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สพบ. 

68 วิชา 2720687 การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หัวข้อ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
(รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

69 รายวิชา 2720686 ทฤษฎีและการประยุกต์
ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนา
คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

70 ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ของนายดำรงศ์พันธ์  
ใจห้าววีระพงศ์ (รศ.ดร.สุพรรณี) 

อ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครศรีธรรมราช 

71 หลักสุูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 
64 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

72 การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมือ
อาชีพ รุ่นที่ 39 (รศ.ดร.สุรสทิธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 

73 หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 67  
(ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สถาบันพัฒนาข้้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม 

74 การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ครบรอบ 62 ปี หัวข้อ "เศรษฐกิจ ความ
ยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาทและิทศทาง
งานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน"  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
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75 โครงการวิพากษ์หลักสูตรรฐัศาสตร
มหาบัณฑิต เรือ่ง "เจตนารมณ์และ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิตและโครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต"  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

76 โครงการวิพากษ์หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง วิพากษ์หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี จ.จันทบุรี 

77 ประชุมวิชาการ "เอกสาพและความ
หลากหลายในมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์" 
บทความเรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี" (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพ
พรรณี จ.จันทบุรี 

78 บทความวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 
บูรพา เรื่อง "บทวิพากษ์ทฤษฎีการเลือกอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล: ข้อจำกัดในการสร้าง
คำอธิบายทางสังคมศาสตร์" (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
ม.บูรพา 
จ.ชลบุรี 

79 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรม
ระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 17 เรื่อง 1. การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. ไทยในบริบททาง
การเมืองและสงัคม (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร กระทรวงยุติธรรม 

80 ประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย 
ครั้งที่ 10 หัวขอ้ คลุมเครือ เคลือบแคลง เสน้
แบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" 
บทความเรื่อง "วิถีชีวิตในเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ำ: แนวโน้มและโอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศอาเซียน"  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะมนุษยศสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.
ปัตตานี 
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81 โครงการการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจำปี พ.ศ.2559 พิจารณาผลงานเรื่อง 
"การประเมินความเหลื้่อมล้ำด้านคุณภาพ
สถานศึกษาของประเทศไทยจากผลการ
ประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน" (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ กองบริการการศึกษา สพบ. 

82 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 4 ราย 
1. นายณัฐวัชร จันทโรธรณ ์
2. สิบเอกชูศักด์ิ เพชรกระจ่าง 
3. นายเดชา อินทุรัตน์ 
4. นายญาณวุฒิ สุพิชญางกูร 
สอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ราย 
1. นางเพ็ญทิพย์ ศรีตระกูล 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

83 กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ
ของ นายยุทธพร อิสรชัย (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
ม.บูรพา 

84 กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมในการขอตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 

85 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการในการขอ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร ์
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหน่ง 

86 ประเมินบทความ "วารสารร่วมพฤกษ์" 
จำนวน 2 บทความ (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 
มหาวิทยาลัยเกริก 

87 รายงานการวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการไร่
อ้อยที่มีประสทิธิผลของชาวไรอ้อยโดยการ
ส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย" (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยั
เจ้าพระยา จ.นครสวรรค ์
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88 โครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ สภาพัฒนาการเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า 

89 วารสารร่มพฤกษ์ ผู้ประเมินบทความจำนวน 
5 บทความ (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา 
มหาวิทยาลัยเกริก 

90 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560  
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร สำนักส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

91 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 
ระดับชาติและนานาชาติ 2560 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

92 (อาจารย์หลี่ เหรินเหลียง) องค์ปาฐก(Keynote 
Speaker) 

สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือการค้าอาเซียน-
จีน ร่วมกับคณะรัฐมนตรี กลุม่
ประเทศลุ่มแมน้่ำโขง 

93 หัวข้อ ความสมัพันธ์จีน-ไทย จีน-อาเซียน 
(อ.ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยฉางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

94 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

95 โครการเสวนาทางวิชาการครบรอบ 40 ปี 
สภาคณาจารย์ หัวข้อ สถาบนัอุดมศึกษากับ
ธรรมาภิบาล (ศ.ศิวัช) 

อ่ืนๆ งานสภาคณาจารย์ สพบ. 

96 สัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักเก่่ียวกับ
แนวทางด้านเทคนิคที่ดีทีสุ่ดและแนวทางการ
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทีสุ่ดสำหรับ
แหล่งกำเนิดประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำ
อุตสาหกรรม หัวข้อ ความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ (ศ.ศิวัช) 

เป็นวิทยากร กรมควบคุมมลพิษ 

97 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม บทความ
วิชาการ เรือง การจัดการศพตามวิถีอิสลาม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (ผศ.
ดร.อาแว) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

วารสารจัดการการสิ่งแวดล้อม 
คณะการบริหารสิ่งแวดล้อม 
สพบ. 
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98 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม ่(รุ่นใหม่) ทุนพัฒนา
นักวิจัย (รุ่นกลาง) และทุนองค์ความรู้ใหม่
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา (ทุนองค์
ความรู้ใหม่ฯ) ประจำปี 2560 เรื่อง อัต
ลักษณ์และคุณค่าภูมิปัญญาการทำว่าวควาย
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

99 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย จังหวัด
สุพรรณบุรี หัวข้อ "หลักสูตรการวิจัยและการ
ประเมินผล" (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุร ี

100 วิชา สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กองบริการการศึกษา สพบ. 

101 ประเมินผลงานทางวิชาการในการขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

102 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
ยุทธศาสตร์วัยสูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร สำนักส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

103 สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรชัญารัฐ
ประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง "การ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต: กรณีศึกษาจังหวัดในเขตภาคติวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง" (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

104 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

105 เรื่อง "ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิต
ลักษณะ และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน: การ
วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล" (อ.ดร.รติพร) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

วารสารพัฒนาสังคม คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ท่ี ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

106 การดำเนินงานธุรกิจสัตว์น้ำสีเขียวและการ
ฟ้ืนฟูสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลโดยการมีส่วน
ร่วมของชาวประมงพ่ืนบ้านชุมชนเกาะมุกต์ 
จังหวัดตรัง (ผศ.อาแว) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สำนักวิจัย สพบ. 

107 บทเรียนของชาวประมงพ้ืนบ้านในการ
ดำเนินงานธุรกิจสัตว์น้ำสีเขียวแะฟ่ืนฟูสัตว์น้ำ
ในแหล่งหญ้าทะเลชุมชนเกาะมุกต์ จังหวัด
ตรัง (ผศ.อาแว) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สำนักวิจัย สพบ. 

ท่ี ชื่อโครงการ/หลักสูตร ประเภทงาน ผู้ขอรับบริการ 

1 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(ศ.ดร.ศิวัช) 

การค้นคว้าสำรวจ 
และวิเคราะห์ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

2 โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ 69  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สพบ. 

3 โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ืองานสุขภาพจิตระ
ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 
(อ.ดร.หลี่)  

เป็นวิทยากร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

4 โครงการวิจัยเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศ
ไทยมาตราการกลไก เพ่ือการคุ้มกัน
ผลกระทบทางสังคม (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4  
จ.นครปฐม 

5 สอบหัวช้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของมหาบัณฑิตคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับ
แรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร และประสิทธิผลการ
ทำงาน" (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะทรัพยากรมนุษย์ สพบ. 
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6 ประชุมนำเสนอผลการจัดทำ "รายานการ
สังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครัง้
ที่ 2" (ศ.ดร.ศิวัช) 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
ยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2560 

เป็นวิทยากร สำนักส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

8 วิชาทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ (ES 
5105) นักเรียนนายร้อย ช้ันปีที่ 4 ภาค 
1/2560 (ศ.ดร.ศิวัช) 

เป็นวิทยากร ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 

9 งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2560 
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัย
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

10 โครงการวิจัยเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศ
ไทยมาตรการกลไก เพ่ือการคุ้มกันผลกระทบ
ทางสังคม (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 4 

11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 66  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

12 พิจารณาคณภาพงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาการจัดต้ังศูนย์มรดวัฒนธรรมชาวเล
บ้านแหลมตุ๊กแก (รศ.ดร.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศ
ไทย 

13 โครงการวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที ่4 ประจำปี 
2560 หัวข้อ ชุมชนกับ Thailand 4.0  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ 

14 สอบปริญญานิพนธ์ เรื่อง ผลการส่งเสริมการ
ปรับตนเพ่ือเอาชนะอุปสรรคของนักเรีัยนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดพังงา (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ กท. 

15 หลักสูตร การวางผนและบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 40 หัวขอ้ การศึกษา
ความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 
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16 ผู้ดำเนินรายการ ความเข้าใจและรับทราบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ภาคใต้ (ผศ.ดร.สุวิชา) 

อ่ืนๆ นิด้าโพล สพบ. 

17 บรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล (รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
Yunnan Minzu University 

18 โครงการปฏิบัติการ เรื่อง "R2R (Routine to 
Research) จากงานประจำสู่งานวิจัย เพ่ือ
ความก้าวหน้าอย่างมีช้ันเชิงสำหรับครูบรรณ
รักษ์) (รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สำนักบรรณสารการพัฒนา 

19 หลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ระยะที่ 2 
(ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร ศูนย์สาธารณประโยชน์ สพบ. 

20 ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชา
พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 ภาคปกติ หัวข้อ "การ
พัฒนารูปแบบการจัดการประมงร่วมของ
ชุมชนประมง ในพ้ืนทีอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี" (ผศ.ดร.อาแว) 

อ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 การประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
จำนวน 2 โครงการ (ศ.ดร.ศิวัช) 

การให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ 

ศูนย์ประสานงานและพัฒนา
งานวิจัยด้านโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(THAI-GLOB) 

22 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 
67 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

23 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ 
จังหวัดลำพูน (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร ศูนยเรียนรู่การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา บรมราชินีนาถ จ.
ลำพูน 

24 ที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจำปี
งบประมาณ 2560 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
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25 บทความวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการเพ่ือ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้จังหวัด
เพชรบุรี ตามแนวพระราชดำริ"    
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

26 ผู้ทรงคุณวุฒิสอบปากเปล่า น.ส.ภภิศา อัมพร
เวช สาขาบริหารธุรกิจ  
(ผศ.พงษ์เทพ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

27 โครงการศึกษาวิจัยชุมชนอาเซียนในประเทศ
ไทย มาตรการกลไก เพ่ือการคุ้มกัน
ผลกระทบทางสังคม (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4 อ.เมือ จ.
นครปฐม 

28 คณะกรรมการและกำหนดการสอบปากเปล่า
ช่ันสุดท้าย (ผศ.ดร.พงษ์เทพ) น.ส.ภภิศา 
อัมพรเวช 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

29 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอภิสิทธ์ิ ไชย
ลาภ นักศึกษาปริญญาเอก เรือ่ง การศึกษา
การจัดการทรัพยากรเกษตรในมิติทางด้าน
ผลกระทบทางเศรษฐสังคมจากสถานการณ์
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จ.สงขลา 

30 การบริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงานของกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

31 เรื่อง "ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นในการเยนรแบบรวมกลุ่มผู้เรียนที่
มีความรู้พ้ืนฐานต่างกัน โดยใช้สิ่งช่วยจัดมโน
ติล่วงหน้า" และ "การศึกษาความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษต่อการเรียนการสอน 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ 
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32 สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง พล
วัตรการจัดการทุนทางสังคมในชุมชนต่าง
ศาสนา : กรณศีึกษาชุมชนตำบลทรายขาว 
อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

33 ประชุมพิจารณาตัดสินผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ (ขอตำแหน่ง ผศ.)  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

34 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ปี
การศึกษา 2559 (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

อ่ืนๆ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สพบ. 

35 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

36 โครงการประชุมเชิงปฏิบติการเพ่ือจัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12  
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

37 โครงการชุมชนอาเซียนในประเทศไทย 
มาตรการกลไก เพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทาง
สังคม (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4 อ.เมือง จ.
นครปฐม 

38 หลักสูตรพลังงานเพ่ือชุมชน (พพช.) รุ่นที่ 4 
(อ.ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

39 ที่ปรึกษาโครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจให้กับหอการค้าไทย-จีน (อ.ดร.พัช
รินรุจา) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 โครงการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
ของสำนักบรรณสารการพัฒนา"  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นวิทยากร สำนักบรรณสารการพัฒนา 
สพบ. 
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41 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำมา
ตฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 ครั้งที ่2 
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

42 การสังเคราะห์งานวิชาการด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง "คุณลักษณะ
เด็กไทยที่พึงประสงค์ต้ังแต่แรกเกิด - 3 ปี" 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

43 ประเมินผลการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
สำหรับคนตาบอดและครอบครัว เข้าสู่อาชีพ
การผลิตภาคเกษตรแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย 

44 การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

45 พิจารณาบทความ เรื่อง "ศึกษาสภาพสังคม
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กรณีศึกษา จังหวัดกระบ่ี" (รศ.ดร.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

46 โครงการชุมชนอาเซียนในประเทศไทย 
มาตรการกลไก เพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทาง
สังคม (ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4 

47 เรื่อง "การจัดช่วงช้ันทางสังคมในบริบทของ
สังคมไทยกับภาวะทางสุขภาพ"  
(รศ.สุพรรณี) 

อ่ืนๆ มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตาม
ความเป็นธรรมทางสุขภาพ 

48 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่แวดลอ้ม นายสำราญ สอนผึ้ง  
(อ.ดร.รติพร) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สพบ. 

49 กรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นายสำราญ สอนผึ้ง  
(อ.ดร.รติพร) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สพบ. 
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50 สอบวิทยานิพนธ์ 1. เรือง "แนวทาง
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา 
กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา" ของ นาย
เอกพล ทองแก้ว 2. เรือง "ความต้องการ
สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกร
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนขนุน 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหา
วิทาลัยสงขลานครินทร์ จ.
สงขลา 

51 ิหัวข้อ อิทธิพลของจีนที่มีต่อประชาคม
อาเซียน (อ.พัชรินรุจา) 

เป็นวิทยากร ศูนย์อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

52 การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ ประจำปี 2560 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 

53 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเพ่ือการเข้าสู่องค์กรมาตรฐาน 
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กองมาตราฐานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

54 อบรมหลักสูตร การจัดการโครงการ  
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 

55 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
วิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไข้เลือดออก 
ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัด
อุบลราชธานี (รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ.นครนายก 

56 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัดประชุม อบรม 
สัมมนา บรรยาย 

การท่าเรือแหลมฉบัง 

57 เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี :, มิติทาง
การเมือง 

จัดประชุม อบรม 
สัมมนา บรรยาย 

บุคคลทั่วไป 

58 โครงการพัฒนาครู ผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนา
เยาวชน เรื่อง "การเสริมสร้างคนดี - คนเกง่
ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" (รศ.ดร.ดุจเดือน) 

เป็นวิทยากร กองงานผู้บริหาร กลุ่มงาน
สื่อสารองค์การและกิจกรรม
เพ่ือสังคม สพบ. 
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59 การถอดบทเรียนการกำหนด และ
ขับเคลื่อนนโบบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย 
และการติดตามประเมินผลทีเ่ก่ียวข้องกับการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสขุภาพ
ปีงบประมาณ 2560 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร กรมควบคุมโรค 

60 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรพลเมอืงศึกษา" หัวขอ้ "วัฒนธรรม
ทางการเมืองและการศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมือง" (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

61 สัมมนาวิพากษ์ (ร่าง) การสงัเคราะห์ประเด็น 
"การพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์ 
0 - 3 ปี" (รศ.ดร.พิชาย) 

อ่ืนๆ สำนักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

62 โตรงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ื่อจัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 ใน
กิจกรรมที ่2ฯ (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

63 โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 
เรื่อง "ประเมินความเสีี่ยงของพ้ืนที่ทำ
การเกษตรในจงัหวัดนครปฐมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  
(รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กำแพงแสน จ.นครปฐม 

64 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "พลวัตรการ
จัดการทุนทางสังคมในชุมชนต่างศาสนา: 
กรณีศึกษาชุมชนตำบลทราบขาว อำเภอโคก
โพธ์ิ จังหวัดปัตตานี" (รศ.ดร.สุพรรณี) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

65 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 ใน
กิจกรรมที ่3 (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และวามมั่นคงของมนุษย์ 
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66 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการ การศึกษาแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความย่ังยืน
ผ่านกระบวนการมส่วนร่วม กรณีศึกษา เมือง
ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรม
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

67 พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย จำนวน 4 
เรื่อง 1. อิทธิพลของภายะผู้นำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
คามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย 
2. อิทธิพลภาวะผู้นำชิงสร้างสรรค์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สมาคมนักวิจัยแห่ง 
ประเทศไทย 

68 บทความเรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะการพันางานประจำสู่งานวิจัยของ
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี" 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

กองบรรณาธิการวารสารการ
พัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ 

69 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำมาตรฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 - 12 ในกิจกรรมที ่3 
(รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

70 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 ใน
กิจกรรมที ่3 (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

71 "วารสารวิขาการภาษาและวัฒนธรรมจีน" 
(อ.ดร.พัชรินรุจา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

72 ประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะรฐัศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2559 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

อ่ืนๆ คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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73 หลักสูตร ผู้บรหิารท้องถิน : ประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 4 หัวข้อ "นโยบายสาธารณเพ่ือความ
พอเพียง (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา 

74 หลักสูตร .... (ศ.ดร.ศิวัช) เป็นวิทยากร กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนัก
ฝึกอบรม 

75 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
ประจำปี 2561 เรื่อง ประเมนิความเสียงของ
พ้ืนที่ทำการเกษตรในจังหวัดนครปฐมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน จ.
นครปฐม 

76 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต้นฉบับ เร่ื่อง ระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดไข้เลือดออก ตำบลโดม
ประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
(รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ.นครนายก 

77 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ เรื่อง ความรู้
และพฤติกรรมการใช้สารเคม ีในการกำจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลชับสมบูรณ์ 
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
(รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

78 ผู้พิจารณาบทความวิชาการ เรื่อง แนว
ทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับ
ชุมชน: บทสะท้อนจากภาคปฏิบัติการ  
(รศ.ดร.จินตนา) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สถาบันวิจัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศลิปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ.
นครปฐม 

79 ฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนยุทธศาสตร์ 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ / ผศ.ดร.สุวิชา) 

เป็นวิทยากร บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย 
จำกัด 

80 เรื่อง พระสงฆ์กับกิจกรรมอนรุักษ์ภูมิทัศน์ป่า
ไม้: กรณีศึกษาพระราชวิสุทธิมุนี (เย้ื้อน ชน
ติพโล) พุทธอุทยานวันเขาศาลา อำเภอ
บัวเชต จังหวัดสุรินทร์ (ผศ.ดร.อาแว) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

กองบรรณาธิการวารสาร
พัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวล้อม สพบ. 

81 ประเมินบทความทางวิชาการ และงานวิจัย 
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ 
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82 ผู้ประเมินผลงานการขอตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เรื่อง SD7004 การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 
(รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สพบ. 

83 หลักสูตร "ผู้บริหารท้องถิ่น: ประเทศไทย 
4.0" รุ่นที ่4 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิชาการ 

สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

84 หลักสูตร "ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 4 หัวข้อ "การสร้าง
สังคมสีเขียวตามแนวพระราชดำริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (รศ.ดร.สุรสิทธิ์) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

85 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งช่าติ ครั้งที่ 19  
(รศ.ดร.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

86 หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่น
ที่ 31 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

87 หลักสูตร ผู้บรหิารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 5 (รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ) 

เป็นวิทยากร สำนักสิริพัฒนา สพบ. 

88 บรรยายให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก (รศ.ดร.พิชาย) 

เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
(Yunnan Minzu Unversity) 

89 วิชา สพ.4000 พ่ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 
หัวข้อ "สังคมไทย" (ผศ.ดร.อาแว) 

เป็นวิทยากร กองบริการการศึกษา สพบ. 

90 ผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมนำเสนอ (ร่าง) 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ผศ.อาแว) 

อ่ืนๆ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 

91 โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการรับรองแขก
ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 (อ.ดร.หลี่) 

เป็นวิทยากร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

92 ประชุมวิชาการระดับนานชาติ ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ.ดร.หลี่) 

อ่ืนๆ คณะนิติศาสตร์ สพบ. 

93 ประเมินผลงานทางวิชาการในการกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราาจารย์  
(รศ.สุพรรณี) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  
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94 ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสุูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เรื่อง "พลวัตทาง
นิเวศวิทยาสงคมและการจัดการทรัพยากร
ประมงชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนล่าง: 
กรณีศึกษาบ้านหัวเข้า ตำบลสิงหนคร อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา (ผศ.อาแว) 

เป็นกรรมการ/ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภายนอก 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จังหวัดสงขลา 

95 พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง 
&quot;โมเดลบุคลิกภาพหาองค์ประกอบ
ใช้ได้ในวัฒนธนรมไทยหรือไม่ (รศ.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศ
ไทย 

96 ประธานการนำเสนอผลงาน (Chairman) ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 
2560 เรื่อง การบูรณาการควารู้สูการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (รศ.สมศักด์ิ) 

อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

97 ผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(รศ.สมศกัด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

98 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เรื่อง ทฤษฎี
เก่ียวกับการจัดการ (รศ.สมศักด์ิ) 

เป็นวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุร ี

99 ประเมินบทความเรื่อง สถานภาพและแนว
ทางการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสำหรบเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (รศ.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

กองบรรณาธิการวารสาร
พัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สพบ. 

100 ประเมินผลงานทางวิชากา่รเพ่ือขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์
ดารารัตน์ คำเป็ง สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(รศ.ดร.สมศักด์ิ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา 
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101 ประเมินบทความวิชาการ บทความวิจัย 
จำนวน 3 เรื่อง  
1. การมีส่วนรว่มของประชาชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 
2. ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดย
วิธีประชาพิจารณ์ 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกริก 

102 ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 

อ่ืนๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกริก 

103 ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืน่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
(ผศ.พงษ์เทพ) 

ผู้พิจารณา/ประเมิน 
บทความวิชาการ 

สมาคมนักวิจัยห่งประเทไทย 

104 กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การ
จัดการการสร้างภาพยนต์ต้นทุนต่ำใน
ประเทศจีน (อ.ดร.พัชรินรุจา) 

อ่ืนๆ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลงานดีเด่นของอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า 
รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร  ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ของที่ประชุม

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)” ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยได้รับโล่ห์รางวัลในงาน

ประชุมวิชาการ ที ่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เมื ่อวัน 20 - 21 
พฤศจิกายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 

ระดับชมเชย เรื ่อง “ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมเสี ่ยงอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” 
(Antecedents and consequences of mindful risk-taking behavior in secondary school students) ใน
งาน “วันนักประดิษฐ์ 2559” (Thailand Inventors’ Day 2016) ในวันอังคารที่  2 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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    ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์ 

  ชื่อบทความ “Effects of day-of-week trends and vehicle types on   

   PM2.5- bounded carbonaceous compositions”  
   ตีพิมพใ์นวารสาร Science of the  Total Environment 

   อยู่ในฐานขอ้มูล SCImago ควอไทล์ที่ 1 

   ชื่อบทความ “Incremental Lifetime Cancer Risk of PM2.5 Bound    

    Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Before and After the    
    Wildland Fire Episode” 
    ตีพิมพ์ในวารสาร Aerosol and Air Quality Research 

    อยู่ในฐานข้อมูล SCImago ควอไทลท์ี ่2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในผลงาน                

      ร้อยละ 100 

      ชื่อบทความ “Assessment of selected metals in the ambient air     

       PM10 in urban sites of Bangkok (Thailand)”  
      ตีพิมพ์ในวารสาร  Environmental Science and Pollution Research 

      อยู่ในฐานข้อมูล SCImago ควอไทล์ที่ 1 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90 กับ Akihiro Iijima มีส่วนร่วมใน    

      ผลงานรอ้ยละ 10 
             

               ปี 2559 ได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังนี ้
1) ชื่อบทความ “Assessment of Reliability when Using Diagnostic Binary Ratios of Polycyclic 

Aromatic  Hydrocarbons in Ambient Air PM10” ต ีพ ิ มพ ์ ในวารสาร  Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention อยู่ในฐานข้อมูล SCImago ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ100 

 

2) ช ื ่ อบทความ“Impacts of micro-emulsion system on polychlorinated dibenzo-p-dioxins 
(PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) reduction from industrial boilers”  

             ตีพิมพ์ในวารสาร FUEL อยู่ในฐานข้อมูล SCImago ควอไทล์ที่ 1 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 60      
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นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม/ รางวัลเรียนดี 
 (ปีการศึกษา 2555-2558) 

เกียรตินิยม (เกรดเฉลี่ย 3.75)  
 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การบรหิารการพัฒนาสังคม) 

1. สุภานิตร  จุมผา 
2. จันทร์เพ็ญ  คดิถูก 
3. วิชชุตา  แก้วศริิ 
4. กนกวรา  พวงประยงค์ 
5. เอมอร  แสนภูวา 
6. เกตุอุบล  พงศ์นุกรักษ ์
7. ธันภัทร  โคตรสิงห์ 
8. ตรีชฎา  วัฒนะนกุุล 
9. นายสุรศักด์ิ  วงค์ษา 
10. นางสาวพาขวัญ  ขอดแก้ว 
11. นายธานัท  ฆอ้งชะฎา 
 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 1. นายชยุตม์  พันธ์ุสุวรรณ 
      2. นางสาวสุชาดา  บุญหลา 
 

ศิษย์เก่าดเีด่น  

ปี พ.ศ. ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง 

2556  คุณอภินันท ์ จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์

2557  นายวันชยั  โอสุคนทิพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 

2558  พลเอกสมหมาย เกาฏีระ  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

2559  นางระววีรรณ  ตันศิร ิ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มนกเงือก 

2560  นายกันตพงษ์  ล่ิมกาญจนา  ประธานหอการค้าจังหวดัยะลา 
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ศิษย์เก่าสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ชื่อ - นามสกลุ ได้รับรางวัล 

2556  นางนฤมล ปาลวัฒน์  สตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 
2557  นายแพทย์นริันดร์ วิชเศรษฐสมิต  แพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 
2557  นายรอก ิแตแช  คนดีศรีคุ้มครองสิทธิฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
2558  พลตำรวจตรีสมพงษ์ ชิงดวง 

 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
 เกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการ    
 ปกครองและเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ

2559  พันตำรวจเอกปรัชญา คงสกุล 
 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ  
 จังหวัดอุบลราชธานี 

 รางวัล “สยามจารึก” แห่งปี 2559  และ  
 เกียรติบัตรของมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

2559  ดร.พิสิฐ ประเสริฐศร ี  รางวัล “แสงดาวแห่งความดี” ประจำปี  
 2559 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
 ประเทศไทย 

2560  นายลือชัย เจริญทรัพย ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
 

นักศึกษาปัจจุบนัและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล   
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   นักศึกษาปัจจบุันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล   
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   นักศึกษาปัจจบุันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล   
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     นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
การพัฒนาศ ักยภาพและความเข ้มแข ็งทางว ิชาการ และการสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือกับ

สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ด้าน
การบริหารการพัฒนาสังคม ด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งสิบสองแห่ง อีกทั้งการสนับสนุนทางด้านการ
เรียนการสอน และด้านนักศึกษา โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกันให้เกิดความ
ร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันจะนำมาซึ่งการเอื้ออำนวยประโยชน์
ทางการศึกษาต่อกันอย่างย่ังยืน      

คณะพัฒนาสังคมฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน เช่น วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยฉางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย และ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12 สถาบัน เป็นต้น 
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กิจกรรมต่างๆ 
    วิชาการ 
ประชุมวิชาการระดับชาต:ิ 

            

     การประชุมระดับนานาชาติ:  

              

 

 



รายงานประจาํปี 2556-2560 Page 117 
 

เสวนาวิชาการ  : เสวนาประชาธิปไตย 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

                    

สัมมนาประเมินหลักสูตร 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

                                 

         

                                 

  โครงการประกวดเรียงความระดับชาติ 
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สัมมนาบุคลากรคณะ ภายในประเทศ : หัวหิน 

 

พบปะศิษย์เก่า พค อุบล 

                     

กีฬา 
กิจกรรมกีฬาสามสัมพันธ์ (พัฒนาสังคมฯ/ นิติศาสตร์/ ภาษาฯ) 
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กีฬาระหว่างรุ่น  กรุงเทพฯ : ยะลา 

                                   

                               

บำเพ็ญประโยชน ์
กิจกรรม USR ชมรมพัฒนาสังคม 
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ชมรมพัฒนาสังคม 

                         

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ: คณะมีการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ในวันที่ 
31 สิงหาคม ของทุกปี  

                         

พิธีไหว้คร ู                                      

                  



รายงานประจาํปี 2556-2560 Page 122 
 

สงกรานต ์
 

                                               

งานคนืสู่เหย้า 
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นิทรรศการภาพถ่าย แตเงาะ ยาลอ  

นิทรรศการภาพถ่าย "มองยะลา" "แตเงาะยาลอ" ผลงานโดย จักรกฤช เรืองทอง จัด
แสดงระหว่างวันที่ 5 - 18 มีนาคม 2559 ณ ชั้น G อาคารนวมินทราธิการ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  
 

                                                                                                 

งานมทุิตาจิต อ.สุพรรณี 

 

งานมุทิตาจิต อ.สุรสิทธ์ิ 
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วารสารพัฒนาสังคม (JSD) 
วารสารพัฒนาสังคม (Journal of Social Development: JSD) ได้เผยแพร่ยทความวิชาการ

ปีนี้เป็นปีที่ 18 โดยผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1  

วารสารพัฒนาสังคม กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้าน ทฤษฎี ผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้จากการบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาต่างๆ ในการพัฒนาบุคคล/ครอบครัว หน่วยงาน/
องค์การ ชุมชน และสังคม ผลงานทั้งทางวิชาการและงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา และ
ปรับประยุกต์ให้เกิดความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการที่มี
เสริมสร้างการบริหารการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเนื้อหาจิตวิทยาสังคม/องค์การ สังคม
วิทยา และมานุษยวิทยาสายวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อวิถีชีวิตและ
การจัดการของมนุษย์ 

 
เว็บไซต์วารสารพัฒนาสงัคม https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd 
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กองทุนเงนิบริจาค 
 

กองทุนเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ก่อตั้งในปี 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณะและส่งเสริมการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่ผล
งาวิจัยของนักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนด้านกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาด้านอื่นๆ 

นักศึกษาท่ีได้รับทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนูชื่อ นางสาวณัฐนรี โค้ววรรณศรี ชื่อเล่น หมวย อายุ 23 ปี เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ จบระดับชั้นปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาพัฒนาสังคม  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาโท คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หนูได้รู้ข่าวการประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครเข้าขอทุนการศึกษา จากเพจ Facebook ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม(นิด้า) 
หนูจึงสมัครเข้ามาเพื่อขอทุนการศึกษาจากคณะ ช่วงนั้นหนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 เทอม2 ซึ่งเป็นช่วงของการฝึกงาน ตอนนั้นหนูมีความคิดท่ี
อยากจะเรียนต่อ โดยที่ไม่ต้องรบกวนขอเงินพ่อแม่ เนื่องมาจากหนูประเมินศักยภาพของตัวเองแล้วว่าความรู้ ความสามารถของหนูยังไม่มาก
พอท่ีจะเข้าไปทำงานในชีวิตจริง หนูจึงสมัครเข้ามาขอทุนจากทางคณะ แล้วอีกอย่างในใจหน่ึงของหนูตอนน้ันหนูอยากจะสานต่องานด้านวิชาการ
ที่หนูเคยทำมาก่อนหน้านี้คือ เรื่อง “กระบวนการกลายมาเป็นขอทาน กรณีศึกษาขอทานในจังหวัดพิษณุโลก” หนูสนใจประเด็นคนเล็กคนน้อยท่ี
ถูกกลืนเข้าไปในสังคม ด้านคนชายขอบ (Marginalization people) คนท่ีถูกกีดกันออกจากสังคม (Social exclusion) และประการสุดท้ายเกรด
เฉลี่ยสะสมของหนูตอนเรียนอยู่ ป.ตรี ไม่ค่อยดีหนูได้เกรดเฉลี่ยรวมแค่สองกว่าๆ ในใจขอหนูตอนนั้นหนูก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่า “ยังไงเราก็ไม่มีทาง
ได้หรอก” เพราะคนที่เขามาสัมภาษณ์ทุนส่วนใหญ่เขาได้เกรดเฉลี่ยกันสามอัพขึ้นไปทั้งนั้น แต่อีกใจหนึ่งก็บอกกับตัวเองว่า ก็ลองมาสมัครดูก่อน
เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้เข้ามาขอทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท พอวันที่มาสัมภาษณ์จริงๆ ท่านอาจารย์ได้บอกกับ
หนูว่าทุนของทางสถาบันมีน้อย แล้วท่านอาจารย์ก็ได้ถามหนูมาว่า “ถ้าหนูจะเลือกทำวิจัยสักเรื่องหนึ่งหนูจะเลือกทำเรื่องอะไร แล้วมีความ
น่าสนใจอย่างไร?” หนูก็ตอบคำถามของอาจารย์ตามความรู้สึกของหนูนั่นก็คือ ประเด็นเรื่องของคนชายขอบ คนเล็กคนน้อย (ซึ่งประเด็นนี้หนู
ไม่ได้ตอบเพื่อให้ตัวเองดูสวยหรู หรืออะไรทั้งสิ้นแต่หนูตอบตามจิตใต้สำนึกลึกๆว่า แต่ก่อนเราก็เคยทำงานเกี่ยวกับคนขอทาน, คนจน, ผู้ที่ใช้ยา
เสพติดชนิดฉีด ซึ่งทำงานกับคนกลุ่มนี้มาสักระยะหนึ่ง หนูมีความคิดที่อยากจะเข้าไปช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขา) พอใกล้วันวันท่ีจะ
ประกาศผู้ที่ได้รับทุนของสถาบัน มีเจ้าหน้าท่ีที่คณะได้โทรมาบอกหนูว่า หนูไม่ได้รับทุนของทางสถานบันแต่หนูได้รับทุนการศึกษาของคณะ 
เพราะทางอาจารย์ได้ลงความเห็นว่าหนูมีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อ ซึ่งในใจของหนูตอนนั้นหนูดีใจมากๆ ที่อาจารย์เห็น
ศักยภาพในตัวหนู 

ความในใจของหนู หนูขอขอบคุณท่านอาจารย์ ท่ีไดใ้ห้โอกาส ให้ทุนการศึกษากบัหนูท่ีได้เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งน้ี ถ้าหากหนูไม่ได้
รับความเมตตาจากอาจารย์ หนูคงไม่มีวันน้ี หนูคงไมไ่ด้มาเรียนตอ่ท่ีสถาบันแห่งน้ี ตลอดระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผา่นมาน้ีหนูไดร้ับความรู้และสิง่ท่ีต่างๆ 
และพบเจออะไรท่ีใหม่ๆ มากมาย ท้ังทางดา้นวิชาการ ด้านการใช้ชีวิตมากข้ึน  

 
ขอบคุณอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีคณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวณัฐนรี โค้ววรรณศรี นักศึกษาปริญญาโท คณะฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 5810511002 
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นักศึกษาท่ีได้รับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผมนายกฤตภาส รัตนาเลิศ ชื ่อเล่น ปุ้ม ภูมิลำเนา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ และระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากเรียนจบผมตอนแรกผมก็ไม่ตัดสินใจเรียนต่อเลย เพราะผมรู้สึกว่า ผมค่อนข้างเบื่อกับการศึกษา
ในระบบ ก็คิดว่าจะหางานทำน่าจะดีกว่า ก็มีการสมัครไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งองค์ภาครัฐและเอกชน จนระยะเวลาผ่านไป
ประมาณครึ่งปีผมยังไม่ได้ทำงาน ครั้งหนึ่งผมไปสัมภาษณ์งานเป็นบริษัทญี่ปุ่น เขาสัมภาษณ์ผมเป็นภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผมคิด
ว่า ทักษะเรื่องภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเรียนต่อหรือทำงาน จึงตัดสินใจเป็นเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดียประมาณ 6 เดือน 
เมื ่อถึงเวลาใกล้กลับไทย ผมก็คิดว่าเราทำอะไรต่อ ด้วยเรายังชอบในงานวิชาการอยู่จึงตัดสินใจเรียนต่อ จึงหาข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตจนมาพบประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครทุนการศึกษาประเภทต่างๆ  

ผมเลือกสมัครทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเข้ารับการสัมภาษณ์ ผมย่ืน
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.94 ถามว่าทำไมไม่ยืนวุฒิรัฐศาสตร์ เกรดน้อยกว่าวุฒิ วิทยาศาสตร์อีกครับ  
ผมยอมรับว่าตอนเรียน ป. ตรี ผมไม่สนใจเรื่องเกรดมากนักเพราะตอนนั้นคิดว่าเกรดก็แค่ ตัวเลข แต่ความรู้ ความคิด และทักษะ
ต่างๆ คือ สิ่งเราควรสนใจ แต่วันนี้ผมก็ได้บทเรียนแล้วว่า เราควรแคร์ทั้งเกรดและความรู้ เพราะมันหมายถึงโอกาสที่ดี ผมเข้ารับ
การสัมภาษณ์กบัท่านอาจารย์ เม่ือแนะนำตนเองและกระบวนการสัมภาษณ์ต่างๆเสร็จ อาจารย์บอกว่าเกรดผมน้อย ผมอาจไม่ได้
ทุนของสถาบัน แต่เรามีทุนของคณะให้ เป็นทุนให้ค่าหน่วยกิตฟรีตลอดหลักสูตร แต่ต้องสำรองจ่ายและเบิกกลับตอนหลัง ว่า
พอจะรับไว้ไหม ผมก็คิดหนักเหมือนกันเพราะในใจไม่อยากรบกวนพ่อแม่ในการเรียนต่อของเรามากนัก เนื่องจากครอบครัวผม
เป็นชาวสวนมีรายได้ไม่มากนัก อาจารย์บอกว่าถ้ารับไม่ได้ก็จะให้ท่านอื่น ผมก็คิดหนัก ก็เลยตอบอาจารย์ว่าได้ครับ จนวัน
ประกาศผลผมได้รับทุนของคณะ  

ถึงแม้ว่าผมไม่ได้รับทุนของสถาบัน แต่ได้รับทุนของคณะ ผมรู้สึกว่าผมมันเป็นการได้รับโอกาสที่ดีอันหนี่งที่คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีได้หยิบย่ืนให้ผมมีโอกาสเรียนต่อในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ หากผมไม่ได้รับทุนใดๆ ผมก็คงไม่เรียนต่อ
ในระดับปริญญาโท เพราะผมไม่อยากให้พ่อแม่ลำบาก ดังนั้น การได้รับทุนคณะเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวผม
ไปได้มาก ผมขอบกราบพระคุณท่านอาจารย์และคณะท่ีให้โอกาสผม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะพัฒนาสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

 
กฤตภาส รัตนาเลิศ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนา 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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สมาคมนกัศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

NIDA Social Development Alumni Association 
 

 

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก 
2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ

สมาชิกในกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าเผยแพร่และการบริการวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมอันดีของไทย 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  4. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมทั้งในระดับประเทศและอาเซียนไม่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง 
 

วิสัยทัศน์ของสมาคม 
 “เป็นองค์การที่เชื่อมโยงสมาชิกสมาคมฯ กับภาคีความร่วมมือของสังคมเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณ 
ประโยชน์ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร” 
 

พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ ภาคีเครือข่าย กับคณะพัฒนา
สังคมฯ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2. พัฒนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและทำเนียบสมาชิกและภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของสมาคม
และคณะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่าย 
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โบว์ล่ิงการกุศล ปี 2559 
ณ ช้ัน 4 Bluo O Rhythm @ Bowl เมเจอร์รัชโยธิน 

วันอาทติยท์ี่ 20 พฤศจิกายน 2559 
 

                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 


