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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิกลุ่มวิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

1. 
 

รศ.ดร.พยอม วงศ์สารศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ
บ านาญ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ระดับ 9 

ปริญญาตร ี
- ทางการศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
-ทางการบริหารธุรกจิ สาขา 
การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ปริญญาโท 
- ทางการศึกษา สาขา 
การแนะแนว มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร 
 
ปริญญาเอก 
- ทางการศึกษา สาขาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 

อดีต 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.
2537-2551) มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 
- รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
- คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(พิจารณาผลงานทางวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
- คณะกรรมการโครงการบัณฑิต 
โครงการการจัดการดุษฎีบัณฑิต 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
- ประธานอนุกรรมการ
ด าเนินงานการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ สถาบันราชภัฎสวน
ดุสิต 
- ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ต าราและงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เกริก 
- ประธานพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ สาขาวิทยาการจัดการ 
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ 

- วิธีการสอน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา
การศึกษา หลักการแนะ
แนว กระบวนการกลุ่ม 
โครงการสุขภาพใน
โรงเรียน 
- องค์การและการ
จัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มนุษย
สัมพันธ์ในองค์การ 
จิตวิทยาธุรกิจ 
- การบริหารแผนและ
โครงการพัฒนาบุคคล 
และการฝึกอบรม 
ระเบียบวิธีวิจัย วิธีวิจัย
ธุรกิจ 
- วิชาระเบียบวิธีวิจัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 
- วิชาวิจัยและการท า
เอกสาร ชั้นปีที่ 3 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- วิชาระเบียบวิธีวิจัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ต ารา  
- วิธีสอนวิทยาศาสตร์ 
- การศึกษานอกระบบ 
- โครงการสุขภาพในโรงเรียน 
- จิตวิทยาการศึกษา 
- หลักการแนะแนว 
- ระเบียบวิธีวิจัย 
- องค์การและการจัดการ 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
- จิตวิทยาธุรกิจ 
เอกสารประกอบการบรรยาย 
- การเขียนบทความทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย 
- การปรับพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวน
ดุสิต (พ.ศ.2520) 
- การประเมินการใช้หลักสูตร
ประถมศึกษาฉบับใหม่ (พ.ศ.2521) 
- การตระหนักถึงความส าคัญในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บรหิารใน
สถานประกอบการ ขนาดกลาง เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2537) 
- การศึกษาบทบาทการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานของ
รัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณี
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- คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย์ผู้สอน โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 
- คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โรงเรียนศรีอยุธยา 
- คณะกรรมการพิจารณา
บทความทางวิชาการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร ์
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การ
จัดการและการพัฒนาองค์การ 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

ปัจจุบัน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
- ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
- ที่ปรึกษาศรีอยุธยาสมาคม 
- อาจารย์พิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบุรี 
- วิทยากรบรรยายวิชาเอกสาร
ศึกษา (การเขียนบทความ) 
หลักสูตรผู้ก ากับการ วิทยาลัย

- วิชาระเบียบวิธีวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกริก 
- วิชาการจัดองค์การ
และโครงการสวัสดิการ
สังคม มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- วิชาการบริหาร
โครงการ วิทยาลัยการ
ปกครอง 
- วิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
จิตวิทยาการบริหาร การ
ใช้แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา คัดเลือกคนเข้า
ท างาน การให้ 
ค าปรึกษาทางจิตวิทยา 
ให้แก่ผู้บริหารระดับ
ต่างๆ ศูนย์กฎหมาย
ธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล 
- วิชาการวิจัย 
กองบัญชาการศึกษา 
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
- วิชาการจัดการและ
การพัฒนาองค์การ 
วิทยาลัยเสนาธิ
การทหาร วิทยาลัย

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2538) 
- การศึกษารายได้รายจ่ายของผู้ใช้
แรงงานที่มีรายได้น้อยในสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ (พ.ศ.2538) 
- ศึกษาเปรียบเทียบรายได้ข้ันต่ าของ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคราชการ 
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
- บรรยากาศขององค์กรที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- การประเมินผลสัมฤทธ์ิและติดตามผล
การฝึกอบรมโครงการพัฒนากระบวน
ทัศน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ชั้นประทวน 
- องค์กรทรัพยากรมนุษย์ภาคปฏิบัติ : 
องค์กรสมาชิกสมาคมการบริหารงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย 
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุร ี
บทความทางวิชาการ 
- คน : มนุษย์วารสารวิชาการ บัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
มิถุนายน – ธันวาคม 2546 
- ธุรกิจวิชาการบนรากฐานจริยธรรม 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 
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การต ารวจ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย 
บทความวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา
ผลงานของการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้าน
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎธนบุรี และมหาวิทยาลัย    
แม่โจ้ พ.ศ.2561 
 
 
 

ทหารอากาศอาวุโส 
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก โรงเรียน
เสนารักษ์ 
- วิชาจิตวิทยาการ
บริหารเพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน 
กรมอู่ทหารเรือ 
- วิชาการใช้
แบบทดสอบทาง
จิตวิทยาคัดเลือกคนเข้า
ท างาน สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย/องค์การ
นายจ้างแห่งประเทศ
ไทย 
- วิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรหัวหน้างาน 
การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย 
- วิชาการประเมินผล
การปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหารระดับต่างๆ 
การประปานครหลวง 
- วิชาเทคนิคการบริหาร 
จิตวิทยาการสอนงาน 

“ธุรกิจไทยกับการรับมือกระแส
เศรษฐกิจโลก How to Cope with 
World Economic Changes in Thai 
Business”  ในวันที่ 13 ตุลาคม 
2548 
- ทุนมนุษย์ : กลไกการขับเคลื่อนของ
องค์กร เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการ “กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเชิงรุก
ในยุคเศรษฐกิจแปรปรวน” ในวันที่ 27 
ตุลาคม 2548 
- การพัฒนาทุนมนุษย์  เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการ “มองทะลุ
ผ่านยุทธศาสตร์ธุรกิจและชาติ หลังปี 
2549”  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2548 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
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การพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างาน บริษัทธนบุรี
ประกอบรถยนต์  
- วิชาเทคนิคการบริหาร 
มนุษยสัมพันธ์ใน
องค์การ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จิตวิทยา
การสอนและการ
ฝึกอบรม บริษัทสาม
มิตรมอเตอร์ จ ากัด  
- วิชาการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน 
หลักสูตรการพัฒนา
หัวหน้างาน  บริษัท สห
วิริยาโอเอ จ ากัด  
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2. 
 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์          
พลวิชัย 
 

- รองอธิการบดี
อาวุโสวิชาการ
และงานวิจัย
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
- ผู้อ านวยการ
ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
-อาจารย์ประจ า
คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
- กรรมการ
ส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล 
ตามค าสั่ง คสช.
ที่ 12/2558 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงิน 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 
ปริญญาโท 
- พัฒนบริหารศาสต
รมหาบัณฑิต สาขา
การพัฒนา 
เศรษฐกิจ-วางแผน
เศรษฐกิจ (เกียรตินิยมดี) 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
 
ปริญญาเอก 
- Ph.D.(Applied 
Statistics and 
Research Methods: 
Measurement) จาก 
University of 
Northern Colorado, 
U.S.A 

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 
- ที่ปรึกษาหอการค้าไทย 
- ทีปรึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด  
- กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร) 
- กรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติด้านการตลาด 
- กรรมการในอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผล
ภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา 
- กรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
- กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ของสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) 
- อนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะ
เศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจและการค้า 
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยางแห่ง
ประเทศไทย ด้านผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่ง 
มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า 

- อาจารย์บรรยายวิชา
เศรษฐกิจการวิจัย           
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย วิทยาลัยเสนาธิ
การทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักส่งเสริมและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรมสรรพากร 
กรอ.จังหวัด กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
หอการค้าไทย 
หอการค้าจังหวัด 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารกรุงไทย 
-หลักสูตรผู้ก ากับการ 
วิทยาลัยการต ารวจ 
  

-โครงการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
-โครงการเพ่ิมศักยภาพชาวนา
ไทยเพ่ือรองรับการเปิดเขต
การค้าเสรีอาเซียน กรมการค้า
ต่างประเทศ 
-โครงการเพ่ิมสมรรถนะในการ
บริหารจัดการและแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
-โครงการประเมินผลกระทบ
การด าเนินงานของโครงการ
ศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิตด้วย
วิศวกรรมน้อย  
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
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    - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
- กรรมการจัดท าและก ากับโครงการ CFO 
กระทรวงการคลัง 
- กรรมการในคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจ 
หอการค้าไทย 
- กรรมการในคณะกรรมการธุรกจิการเงินและ
การลงทุน หอการค้าไทย 
- กรรมการในคณะกรรมการกลุ่มการค้า
ภายในประเทศ หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 
- กรรมการในคณะกรรมการการประเมิน
ประเด็นทางเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.นครหลวงแคปิตอล  
- ประธานกรรมการ บริษัท KPN กรีน โซลูชั่น 
จ ากัด  
- กรรมการอิสระ บมจ.สิงห์ เอสเตท  
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ไทย
ฟูจิ จ ากัด 
- เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด  

 ของส านักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความ
โปร่งใสในสังคมไทย ของส านักงาน 
ปปช. 
- โครงการวิจัยเพ่ือ เตรียมความพร้อม
ของไทยในการจัดท าเขตการค้าเสรี
ระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ 
- โครงการส ารวจพฤติกรรมการออม
และการก่อหน้ีภาคครัวเรือนฯลฯ  
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิกลุ่มวิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

3. 
 

รศ.ดร.ชนกนารถ     
บุญวัฒนะกุล 

รองผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษา
ต่อเน่ือง
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ระดับ 9 

ปริญญาตร ี
- การศึกษาบัณฑิต (จิตวิทยา
การแนะแนว) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
 
ปริญญาโท 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การศึกษานอกระบบ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาเอก  
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(การศึกษาผู้ใหญ่) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 

ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การ
บรรยาย 
- การพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- เทคนิคการน าเสนอ 
- จิตวิทยาการเรียนการสอนส าหรับเด็ก/
ผู้ใหญ่ 
-  การศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษานอก
ระบบ/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การศึกษา 

การได้รับทุนวิจัย 
- ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสะอาด อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น (2549) 
- การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรม
นิสิตในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2551) 
- รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาโทการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 

วิทยากรบรรยายพเิศษ/
อาจารย์พเิศษ/
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/์
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน
บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ 
- วิชาเอกสารศึกษา 
(เทคนิคการน าเสนอ) 
หลักสูตร      ผู้ก ากับ
การ หลักสูตรฝ่าย
อ านวยการต ารวจ 
วิทยาลัยการต ารวจ  
- ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียน
อนุบาลจุติพร เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี 
- คณะอนุกรรมการดูแล
เด็กและเยาวชนจังหวัด
นนทบุรี 
- วิทยากรหลักสูตร
คูปองครู สถาบันคุรุ
พัฒนา  
- วิทยากรอบรมการ
พัฒนาการวิจัยให้กับ
ข้าราชการ สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
- รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(2550) 
- เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี (2554) 
- คู่มือการสืบค้นแหล่งสารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
(2554) 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมทางไกลเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน อ าเภอ สามโคก จังหวัด
ปทุมธานี(2554) 
- โครงการการสร้างชุดทัศนศึกษา
แหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ินอ าเภอ   สาม
โคก จังหวัดปทุมธานี (2554) 
 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ชุดปรัชญาและหลักการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แขนงการศึกษานอกระบบ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2552)  
- แนวโน้มของรูปแบบการเรียนการสอน
ในระบบการศึกษาทางไกลของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2553) 
- ผลการใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี (2554) 
- การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประเทศ
ไทย (2559) แนวทางการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

- วิทยากรบรรยายให้กับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

(2554) 
- คุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอนชุดวิชาสัมมนาการบริหารจัดการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ในระดับบัณฑิตศึกษา  
แขนงการศึกษานอกระบบ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สังเคราะหง์านวิจัยเก่ียวกับการศึกษา
นอกระบบ (2555) 
- การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการ
อ่าน (2554) 
- การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับ
การศึกษานอกระบบ 
- โครงการการบริการเผยแพร่หนังสือ
สรรสาระเมืองปทุมธานี เพ่ือส่งเสริม
บริการความรูสู้่ชุมชน (2554) 
- โครงการการจัดการสารสนเทศแหลง่
ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
บริการความรูสู้่ชุมชน 
- โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
(2555)  
- รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตาม
และเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตในการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม (2551) 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
- รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการใช้
ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี (2554) สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- รายงานการวิจัยเรื่องคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอยชุดวิชา
สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในระดับบัณฑิต แขนงการศึกษานอก
ระบบ (2555) สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สังเคราะหง์านวิจัยเก่ียวกับการศึกษา
นอกระบบ 
- รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มของ
รูปแบบการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2555) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- รายงานการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (2557) แขนงวิชาการ
ศึกษานอกระบบ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา 
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องมอญ
ร้องไห้” (2558) สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการ
ศึกษานอกระบบ (2558) สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- รายงานการวิจัยเรื่อง “การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับประเทศไทย (2559) 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 
- รายงานการวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
จัดแหล่งการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2561) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หนังสือ/ต ารา 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

- หน่วยที่ 11 ทรัพยากรธรรมชาติกับ
การศึกษาตลอดชีวิต  ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาแหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือ
การศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 8-15 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หน้า 11-1 - 
11-46) นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
มาธิราช 
- หน่วยที่ 14 คุณลักษณะของนัก
การศึกษานอกระบบ เอกสารการสอน
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา
นอกระบบ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ที่1 หน้า 14-1 – 
14.43) นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 14 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
จัดการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 9-
15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หน้า 14-
1 – 14-36) นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 10 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาทางไกล ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษา
ทางไกลหน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

ครั้งที่ 1 หน้า 10-1 – 10-42) 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 11 การเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
การศึกษาหลักการเรียนรู้และเทคนิค
การฝึกอบรม หน่วยที่ 8-15 (ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ที่ 1 หน้า 11-1 – 11-
39) นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 12 กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา
นอกระบบ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ที่ 1 หน้า 11-1 – 11-
39) นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 1 การวางแผนกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในประมวลสาระ ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาบัณฑิต
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หน่วยที่ 1-3 (พิมพ์ครั้ง
ที่ 1 หน้า 1-1 – 1-20) นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 13 สัมมนาด้านเทคโนโลยี
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

และสื่อสารการศึกษาเพ่ือการศึกษา
นอกโรงเรียน ใน ประมวลสาระ ชุด
วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 9-15 (พิมพ์ครั้งที่ 
1 หน้า 13-1 – 13-49) นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 6 สื่อเพ่ือการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบประเภทการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช่
สื่อการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 1-7 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หน้า 6-1 – 
6-32) นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสุโขทัยธรร
มาธิราช 
- หน่วยที่ 1 หลักการและ
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการจัดการศึกษานอกระบบ 
หน่วยที่ 1-7 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 
10-1 – 1-33) นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 8 สัมมนางานวิจัยเก่ียวกับ
การบริการจัดการศึกษานอกระบบ
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 
ประมวลสาระ ชุดวิชาสัมมนาการวิจัย
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หน่วยที่ 8-15 (ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 8-1 – 8-49) 
นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- หน่วยที่ 8 ปัญหาด้านสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ใน
ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหา
และประเด็นในการศึกนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยที่ 8-15 
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 8-1 – 8-
55) นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทความทีเ่ผยแพร่ระดับชาติ 
- รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ 12 สิงหาคม หน้า 
114-119 ปี 2547 
- รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
ม.ค.-มิ.ย.2549 หน้า 101-109 ปี 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

2549 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ชุด ปรัชญาและหลักการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แขนงการศึกษานอกระบบ วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 
2 ฉบับที่ 1 ม.ค.2555-ธ.ค.2555 
หน้าท่ี 29-45 ปี 2555 
- แนวโน้มของรูปแบบการเรียนการ
สอนในระบบการศึกษาทางไกลของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 
5 ฉบับที่ 2 ก.ค.2555-ธ.ค.2555 
หน้าท่ี 63-77 ปี 2555 
- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 หน้า 15-27 ปี 2557 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

- ผลของกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจากที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนส าหรับวัยรุ่นตอนต้น 
ชุมชนเกาะยงสตาร์ อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 
5 ฉบับที่ 2 หน้า 60-71 ปี 2558 
- แนวทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประเทศ
ไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
ศิลปะ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 
3 เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 
2559 หน้า 984-1004 ปี 2549 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 55-79 ปี 
2560 
- การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2 เลขหน้า  152-136 ปี 
2560  
- แนวทางการถ่ายทอดความรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบการอาชีพของชุมชนในจังหวัด
ชัยภูมิ 
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
เลขหน้า 173-196 ปี 2561 
- แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร  A Guideline for 
Providing Learning Resources of 
non-formal and Informal 
Education in Bangkok วารสารครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2561 หน้า 535-546 ปี 2562 
Journal of Education Rajabhat 
Maha Sarakham University 
Vol.16 No.1 (30) January – 
June 2019 (p535-p546) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิกลุ่มวิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

4. 
 

ผศ.อัครพงษ์ ค่ าคูณ ผู้อ านวยการ
ไทยศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี 
พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา) คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาโท 
- Master of Arts 
(Southeast Asian 
Studies), Southeast 
Asian Studies 
International Program 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยได้รับทุนการศึกษา 
Weaving the Mekong 
into Southeast Asia 
จากมูลนิธิ Rockefeller 
Foundation 
 
- 2547 ทุนการศึกษา
จากโครงการ Southeast 
Asian Studies Regional 
Exchange Program 
ศึกษาวิชา Asian 
Emporium ณ Center 
for International Study 

- 2548-2552 อาจารย์ประจ า
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
- 2548-ปัจจุบัน มัคคุเทศก์น าเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและ
อาเซียน 
- 2551 ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- 2551 ทุนการวิจัย Asian Research 
Scholar Fellowship ณ  Asian 
Research Institute National 
University of Singapore  
- 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- 2553 กรรมการศูนย์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- 2558 กรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- 2560 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนม
ยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- นักจัดรายการ “อาเซียนเรียนรู้: หลาก

- 2546-ปัจจุบัน ผู้สอน
วิชาประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ถึง
ศตวรรษที่ 19 และวิชา
ประวัติศาสตร์ไทยการเข้า
สู่รัฐประชาชาติ โครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- 2552 บรรยายเรื่อง 
การค้าชายแดนเมืองใหม่ๆ 
การสัมมนาวิชาการ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง: 
จดหมายเหตุ 
ประวัติศาสตร์ นิเวศวิทยา 
ชาติพันธ์ุ 
- 2552 บรรยายเรื่อง
แม่น้ ากก-เสียมกุก กับ
ความเป็นมาของค าสยาม 
ไทย ลาว และขอม 
- วิทยากรบรรยายประจ า
หัวข้อเกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมประเทศไทย
และอาเซียน ได้แก่ 
ASEAN University 
Network, ส านักงาน

- บทความเรื่อง “International 
Boundary Disputes in ASEAN: 
Spirits and Prospects. PBIC 
Journal of ASEAN-Plus,” Vol.l, 
No.l (January 2017), pp. 37-
50. 
- บทความเรื่อง Groslier, Bernard-
Philippe. 2545. น่ี เสียมกุก. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา
สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร ์
- บทความเรื่อง แม่น ้าโขง ณ 
นครพนม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
โครงการต าราสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
- บทความเรื่อง "โพธ์ิ:เรื่องที่เรายังไม่
รู้." หน้า 53 – 146 ในหนังสือ 
พระศรีมหาโพธ: จากชมพูทวีป  สู่
สุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ: มูลนิธิ 
โครงการต าราสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
- บทความเรื่อง “ชาวธรรมศาสตร์
ยุคแรก: เกร็ดจากเอกสารส านัก
ทะเบียนและ ประมวลผล” ในจุล
สารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
ฉบับที่ 8 
- บทความเรื่อง "การท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์กับเจ็ดทศวรรษการ
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University of the 
Philippines Diliman 
 
 
 
 

รสหลายวัฒนธรรม” สถานีวิทยุศึกษา 
FM 92 MHz 
 

คณะกรรมการอุดมศึกษา, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
กระทรวงต่างประเทศ, 
ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง, วิทยาลัยการต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 
กองทัพบก, 
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) และ
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ  
- วิทยากรกระบวนการ
ให้กับองค์การต่างๆ เช่น 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
C asean บริษัท ไทยเบฟ
เวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
- วิทยากรพิเศษน าเที่ยว
และทัศนศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศให้กับองค์กร
ต่างประเทศ เช่น 
โครงการอบรมอยุธยา
ศึกษา มูลนิธิโครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เมืองไทย” ในหนังสือ ธรรมศาสตร์
และการเมืองเรื่องพ้ืนที่:  สู่ทศวรรษ
ที่ 7 ปฏิวัติ 2475 สถาปนา มธก.
2577 กรุงเทพฯ: มูลนิธิ โครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
- บทความเรื่อง "ดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น ้าโขง (The Mekong 
Delta): แผ่นดิน ผืนน ้า ผู้คน 
ประวัติศาสตร์ และทรัพยากร" หน้า 
357 – 437 ในหนังสือ แม่น ้าโขง: 
จากต้าจู - ล้านช้าง - ตนเลธม ถึง 
กิ๋วล่อง กรุงเทพฯ: มูลนิธิ โครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
- บทความเรื่อง "ประวัติศาสตร์" 
และ "ชาติ" ฟิลิปปินส์ ในหนังสือ
เรียน "ประวัติศาสตร์ชนชาติ
ฟิลิปปินส์ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย" ใน จุลสารหอจดหมาย
เหตุ ธรรมศาสตร์. ฉบับที่ 12  
- บทความเรื่อง “ว่าด้วย สฺย ากกฺุ” 
ในหนังสือ สยามหรือไทย: นามน้ัน
ส าคัญมากฉะน้ีหรือ? กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิ โครงการต าราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 
- บทความเรื่อง "เสียงจากท้ายน ้า 
เบื้องล่าง ตนเลสาบและเวียดนาม
ใต้” หน้า 378 – 440 ในหนังสือ 
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การท่องเท่ียวและโลจิ
สติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
, บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ 
ประเทศไทย, บริษัท 
ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี
(ประเทศไทย)  
 
 

สาละวิน-แม่ โขง, กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการต าราสงัคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์ 
- บทความเรื่อง "ฮีตสิบสอง" หน้า 
430 - 474ในหนังสือ แม่น ้าโขง ณ 
นครพนม กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
- บทความเรื่อง "การบริหารจัดการ
แม่น ้านานาชาติดานูบ" หน้า 83 – 
140 ในหนังสือ เขตแดนเบลเยียม - 
ฝรั่งเศส - เนเธอร์แลนด์ - แม่น ้าดา
นูบ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา
สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร ์
- บทความเรื่อง "เขตแดนพรมแดน
และชายแดนระหว่างประเทศไทย
กับกัมพูชา."หน้า 295 – 399 ใน
หนังสือ เขตแดน สยามประเทศไทย 
- มาเลเซีย - พม่า - ลาว –กัมพูขา 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
- บทความเรื่อง อยุธยา: 
Discovering Ayutthaya 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิ โครงการต ารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
- บทความเรื่อง "แผนที่คดีเมือง 
แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 
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ระหว่างสยามกับฝรัง่เศส พ.ศ.
2446/47 (ค.ศ.1904) และ พ.ศ.
2451 (ค.ศ.1908) หน้า 402 - 
411 ในหนังสือ ประมวลแผนที่: 
ประวัติศาลตรี- ภูมิศาสตร-์การเมือง 
กับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-
อุษาคเนย์กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
- บทความเรื่อง "เขตแดนพรมแดน
และชายแดนระหว่างประเทศไทย
กับกัมพูชา" หน้า 71 – 175 ใน
หนังสือ เขต แดนสยามประเทศไทย
กับลาวและกัมพูขา กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิ โครงการต าราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 
- บทความเรื่อง “Border of Mind: 
Nationalism, Tourism, and 
Competing Meanings of the 
Thai-Cambodian Borderline” 
ในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
The 3 rd. Singapore Graduate 
Forum on Southeast Asian 
Studies ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร ์
-บทความเรื่อง ปราสาทเขาพระ
วิหารกับการเมืองสยามประเทศไทย 
และกัมพูชา 
-บทความเรื่อง ตนเลสาบ: เรื่องของ
น้ า คน ทรัพยากร และล่องตน     
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เลสาบ ในหนังสือสาละวิน-แม่โขง: 
ผู้คน ผืนน้ า และสุวรรณภูมิของ
อุษาคเนย์ 
- หนังสือ 50 ค ากุญแจไขอาเซียน 
กรุงเทพฯ: สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- หนังสือ การจัดการข้อพิพาทเขต
แดนระหว่างประเทศในอาเซียน 
(Boundary Dispute 
Management in ASEAN) 
ส านักงานกองทุนสนับสบุนการวิจัย 
(สกว.) 
- หนังสือ ความเรียงอุษาคเนย์. 
กรุงเทพฯ: ศูนย์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชีย
ตะวันออก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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5. ผศ.ดร.อรรถพล     
ค าเขียน 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
สายวิชาศิลป
ศาสตร ์
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี
อักษรศาสตรบัณฑิต
(ภาษาฝรั่งเศส) เกียรติ
นิยม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547) 
 
ปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2550) 
 
ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
The University of 
Warwick, United 
Kingdom. (2561) 
 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สายวิชาศิลปศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
วิทยาเขตก าแพงแสน 255๖-ปัจจุบัน 
- อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 255๑- 255๖ 
- อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ สถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สายวิชาศิลปศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 255๖-
ปัจจุบัน 
- อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 255๑- 
255๖ 
- อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต 

- ลักษณะหลักของค าศัพท์วิชาการของ
ผู้เรียนไทยและผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาแม่: การศึกษาตามแนวทาง
ภาษาศาสตรค์ลังข้อมูล 
- การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน: 
บทเรียนจากประเทศเวียดนาม 
- การประเมินการสอนค าศัพท์ใน
รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาท่ีแพร่
ภาพออกอากาศในประเทศไทย 
- ผลกระทบของความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ แรงจงูใจในการเรียน และ
ความวิตกกังวลต่อการใช้กลวิธีการเรียน
ภาษาของผู้เรียนไทยที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
- รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
เจตคติของนิสิตไทย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
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คุณวุฒิ 

ประสบการณ์การ
ท างาน 

ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

6. ผศ.ดร.รุ่งภัทร       
เริงพิทยา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
กลุ่มสาขาวิชา 
คณะศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี
อักษรศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
 
ปริญญาโท 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 
University of 
California, USA. 
  
ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
University of 
California, USA. 
 
 
 

- ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
กลุ่มสาขาวิชา คณะ
ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
- อาจารย์วิชา
ภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาขาวิชา คณะศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๒๕๕๒-ปัจจุบัน)  
- อาจารย์วิชา
ภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
1. Introduction to the English 
Language and Linguistics รายวิชาน้ี
เก่ียวกับความรู้เบื้องต้นทางภาษาและ
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  
2. Language, Society and Culture 
รายวิชาน้ีเก่ียวกับความรู้ในการใช้ภาษา
ที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมโดย
เน้นภาษาอังกฤษ 
3. Varieties of English รายวิชาน้ี
เก่ียวกับภาษาย่อยต่างๆของ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่วโลก 
4. Sound System of English 
รายวิชาน้ีเก่ียวกับความรู้ด้านระบบเสียง
ของภาษาอังกฤษ 
5. Multilingualism and 
Multiculturalism รายวิชาน้ีเก่ียวกับ
ความรู้ด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม
ทั่วโลก 

- An Interdisciplinary Study of the Scalar 
Verbs in English and Thai. 
Thoughts, No.2. Bangkok: Department of 
English, Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University. (2017) 

- An integrated study on “The 
Phantom of the Opera” and “Love Never 
Dies.” Humanities Journal (Graduate 
School), Ramkhamhaeng University. (๒01
๖) 
- Different designs of university courses 
based on phonetics in 
Thailand. The Proceedings of the Phonetic 
Teaching and Learning Conference. 
University College London (UCL), London. 
August 5-7, (๒01๕)  
 
- “Language” or “Dialect”?: 
The Case of Ebonics and its Language 
Policy. Journal of English Studies, 11, 
171-200. Bangkok: Thammasat 
University.  (๒01๕) 

- A linguistic view on the English-Thai 
lexeme “CHILD.” The 
Journal, 10 (1), 23-40. (๒01๔) 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.วาสนา   
ทวีกุลทรัพย์ 

อาจารย์ประจ า 
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา 
ธิราช 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี 
ค.บ.ประถมศึกษา  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาโท  
ค.ม. โสตทัศนศึกษา  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาเอก  
ปร.ด. เทคโนโลยี
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
(คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่ม
ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1. ระดับปริญญาตร ี
- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- เทคโนโลยีการสอน 
- สื่อการศึกษาพัฒนสรร 
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
- การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 
- สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 
2. ระดับปริญญาโท 
- การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- การจัดระบบทางการศึกษา 
- สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- การจัดการงานเทคโนโลยีและ

อาจารย์ประจ า 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
 

หนังสือ/ต ารา จ านวน  20  เรื่อง 
ระดับปริญญาตรี 
1. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2556).  หน่วยที่ 
8 การออกแบบสื่อมวลชนเพ่ือการสอน. ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน 
หน่วยที่  8-15 (น.1-46) นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
2. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2556). หน่วยที่  
14  นวัตกรรมการเรียนการสอนในประเทศ
ไทย  ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการ
สอน หน่วยที่  8-15  (น.1-60)  นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
3. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2557). หน่วยที่  
3  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมในเอกสาร
การสอนชุดวิชาสื่อการศึกษาพัฒนสรร  หน่วย
ที่  1-7 (น.1-50)  นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
4. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2558).  หน่วยที่  
4  สามัญทัศน์วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา  
ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  หน่วยที่  1-
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สื่อสารการศึกษา 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
- วิทยานิพนธ์ 
- ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3. ระดับปริญญาเอก 
- สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา  
 
 

7 (น.1-45)  นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
5. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2558). หน่วยที่  
5  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การศึกษา  ในเอกสารการสอนชุดวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา  หน่วยที่ 1-7 (น.1-40)  นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
6. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2559). หน่วยที่ 4 
การบริการในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารศูนย์สื่อการศึกษา หน่วยที่  8-15  (น.
1-49)  นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
7. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2560).  หน่วยที่  
3  การจัดระบบและออกแบบระบบทาง
การศึกษาในเอกสารการสอนชุดวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  หน่วยที่  1-
7. (น.1-50)  นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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8. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2560).  หน่วยที่  
9  สื่อเสียงเพ่ือการศึกษาในเอกสารการสอน
ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
หน่วยที่  8-15. (น.1-45).  นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
9. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2561). หน่วยที่ 
3 การจัดระบบการผลิตและการใช้
สื่อการศึกษาใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 1-8. (น.1-55).  นนทบุรี 
: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
10. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2561).  หน่วยที่ 
9 การผลิตชุดการสอนและชุดฝึกอบรมใน
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. หน่วยที่ 8-
15. (น. 1-65). นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
ระดับปริญญาโท 
11. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2555).  หน่วย
ที่ 10  แหล่งวิทยาการส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์. ในประมวลสาระชุดวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์  หน่วยที่ 8-15. (น.1-50). 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
12. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2555). หน่วยที่ 
7 การออกแบบระบบการสอนมวลชน. ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีการสอนและ
การฝึกอบรม หน่วยที่  1-8.(น. 1-56) 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
13. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2555).  หน่วยที่ 
13 ชุดการสอนในประมวลสาระชุดวิชา
เทคโนโลยี   การสอนและฝึกอบรม หน่วยที่9-
15. (น.1-59) นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
14. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2555).  หน่วยที่ 
11 การวิจัยการจัดระบบและออกแบบระบบ           
ทางการศึกษา ใน ประมวลสาระชุดวิชาการ
วิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วย 8-
15. (น.1 – 41)  นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
15. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2556).  หน่วยที่ 
3 สัมมนาด้านวิธีการทางการศึกษา ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-8.  (น. 1-
45) นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
16. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2556).  หน่วยที่ 
4  การวางแผนด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ
งานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหน่วยที่ 
1-8. (น. 1-40) นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
17. ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และวาสนา  ทวีกุล
ทรัพย์.  (2556).  หน่วยที่ 6 สัมมนาด้าน
สภาพแวดล้อมในประมวลสาระชุดวิชาสัมมนา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  หน่วยที่  1-
8 (น.1-32) นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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18. ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และวาสนา  ทวีกุล
ทรัพย์.  (2556). หน่วยที่ 7  สัมมนาด้านการ
จัดการศึกษา ในประมวลสาระชุดวิชาสัมมนา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหน่วยที่ 
1-8 (น.1-31)  นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
19. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2556).  หน่วย
ที่ 8  การออกแบบสื่อมวลชนเพ่ือการสอน. 
ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน 
หน่วยที่ 1-8 (น.1-46).  นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
20.วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2556). หน่วยที่ 8  
การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม
งานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ใน
ป ระ ม วล ส าร ะ ชุ ด วิ ช าก าร จั ด ก าร งาน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.หน่วยที่ 1-8 
(น.1-51)นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ผลงานวิจัย จ านวน 11 เรื่อง 
1. วาสนา  ทวีกุลทรัพย์.  (2556). รายงาน
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล 
เรื่อง การผลิตและการใช้รายการ
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
2.วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2556). รายงานการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. 
 
3.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.  (2556). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนด้วย
ตนเองเพ่ือใช้เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับครู. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. 
 
4.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.  (2557).  รายงาน
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์การ
เรียนด้วยตนเอง เรื่องเศรษฐกจิพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา.  
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. 
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5.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.  (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์การ
เรียนรู้ เรื่องประชาคมอาเซียนส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
 
6.วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2558).  รายงาน
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกล เรื่องการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง และสื่อภาพ 
ส าหรับครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี. 
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
7.วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2558). รายงานการ
วิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ
ประมวลสาระและแนวการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

8.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.  (2559).  รายงาน
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบเน้นประสบการณ์น าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 
 
9.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.  (2559).  รายงาน
การวิจัย เรื่อง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่ม
กิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ส าหรับครูประถมศึกษาจงัหวัด
นนทบุรี.  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
10.วาสนา ทวีกุลทรัพย์.  (2560).  รายงาน
การวิจัย เรื่อง การออกแบบระบบการผลิต
และการใช้สื่อการสอน.  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
11.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2561). รายงาน
การวิจัย  เรื่องการพัฒนาต าราเสียงเพ่ือ
การศึกษาทางไกลส าหรับระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช. 
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บทความ จ านวน 8 เรื่อง 
1.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2555). การพัฒนา
ศูนย์การเรียนคุณธรรมส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา  วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ปีที่  5  
ฉบับที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2555  
TCI  กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653. 
 
2.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2556). การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  
จังหวัดนนทบุรี  วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ปีที่  6  
ฉบับที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2556  
กลุ่ม  2  ISSN 1905- 4653. 
 
3.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2557). การพัฒนา
ศูนย์การเรียนด้วยตนเองเพ่ือใช้เทคโนโลยี
ส าหรับครู  วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ปีที่  7 
ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2527  ISSN 
1905-4653. 
4.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2558). การพัฒนา
รูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง  เรื่อง
ประชาคมอาเซียนส าหรับนักเรียน
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คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

ประถมศึกษา  วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่  8  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 กลุ่ม 
2  ISSN 1905-4653. 
5.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2559). การพัฒนา
รูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเองเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 8 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 กลุ่ม 1 
ISSN  1905-4653. 
6.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2559). การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์
น าภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่โรงเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา,   
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) 
อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 0125-3212. 
7.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2559). การพัฒนา
ชุดฝึกอบรม  เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมเน้นกระบวนการระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ส าหรับครูประถมศึกษา  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเรื่อง
นวัตกรรม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2560) อยู่ในฐาน TCI  กลุ่ม 1. 
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8.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์. (2560). การพัฒนา
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการออกแบบระบบ
การผลิตสื่อสิง่พิมพ์  สื่อเสียง  และสื่อภาพ 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 
28 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560) 
อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 0125 – 3212. 
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8. รศ.ดร.วรางคณา   
โตโพธ์ิไทย 

อาจารย์ประจ า 
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี 
ค.บ. โสตทัศนศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาโท  
ค.ม. โสตทัศนศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาเอก  
ศษ.ด. เทคโนโลยี
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
(คบ.ช.)  และคณะกรรมการ
กลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
ระดับปริญญาตรี 
- เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
- สื่อการศึกษาพัฒนสรร 
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
- การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 
- สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับปริญญาโท 
- การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- การจัดระบบทางการศึกษา 
- สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

- การจัดการทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

อาจารย์ประจ า 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
 

ระดับปริญญาตรี 
1.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2556). หน่วยที่ 
8 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู้ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่ 1-8 
นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
2.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2556). หน่วยที่ 
9 สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เอกสารการสอนชุด
วิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอก
ระบบ หน่วยที่ 9-15 นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
3.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2557). หน่วยที่ 
7 การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพ่ือการสอน ใน
เอกสาร การสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน 
หน่วยที่ 1-7  นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
 
4.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2557). หน่วยที่  
11  สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน   ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

โทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
- วิทยานิพนธ์ 
- ประสบการณ์วิชาชีพ

มหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 
- สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 
 

หน่วยที่ 8-15  นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช.  
5.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2558). หน่วยที่ 
4 การพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา
ทางไกล  ในเอกสารการสอนชุดวิชา
การศึกษาทางไกล หน่วยที ่1-8  นนทบุรี :  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
 
6.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2558). หน่วยที่ 
4  สามัญทัศน์เก่ียวกับวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา ในเอกสารการสอนชุดวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา หน่วยที่ 1-8  นนทบุรี :สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
7.วรางคณา โตโพธ์ิไทย.(2558). หน่วยที่ 
10  การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา ในเอกสารการสอนชุดวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา หน่วยที่ 9-15 นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
 



40 
 

   
 
  

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

8.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2558). หน่วยที่  
13 การประเมินและพัฒนาองค์กร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 
หน่วยที่  9-15 นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
9.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2558). หน่วยที่ 
14  การวิจัยในองค์กรเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ในเอกสาร 
การสอนชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา  
หน่วยที่  9-15  นนทบุรี:   สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช.  
 
ระดับปริญญาโท 
10.วรางคณา โตโพธ์ิไทย  และสารีพันธ์ ศุ
ภวรรณ. (2555). หน่วยที่ 8  
การวิจัยพฤติกรรมและวิธีการทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา  ในประมวลสาระชุด
วิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
หน่วยที่ 1-8  นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
11.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2555). หน่วย
ที่ 7 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม ใน
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
12.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2555). หน่วย
ที่ 15 กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประมวลสาระชุดวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หน่วยที่ 8-15  
นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
13.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2556).  หน่วย
ที่ 13 การพัฒนาบุคลากรองค์กรเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาโดยกระบวนการ
โครงการพัฒนาจากกรณีงาน ในเอกสารการ
สอนชุดวิชาการจัดการงานเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา. หน่วยที่ 9-15 นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
  
14.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2556). หน่วย
ที่ 8  สัมมนาด้านการประเมินทางการศึกษา   
ในประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาทาง
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  หน่วยที่ 
1-7 นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
15.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2556). หน่วย
ที่ 9 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเพ่ืองานบริหาร  ในประมวลสาระ
ชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
  
 
ผลงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง 
1.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2555). รายงาน
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกล เรื่องการผลิตเอกสารการเรียน
ส าหรับครูสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
2.วรางคณา โตโพธ์ิไทย. (2560). รายงาน
การวิจัยเรื่อง  การใช้อินเทอร์เน็ตส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิกลุ่มวิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การ
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 

9. รศ.ดร.ศันสนีย์   
สังสรรค์อนันต์ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
หลักสูตรศลิปศา
สตรบัณฑิต 
วิชาเอก
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี  
กศ.บ. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ สงขลา 
 
ปริญญาโท  
ศศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ปริญญาเอก  
ศษ.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
(คบ.ช.) และคณะกรรมการ
กลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา 
ระดับปริญญาตรี  
- เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา   
- สื่

อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
- เทคโนโลยีทางการสอน 
ระดับปริญญาโท 
- ก

ารวิจัยทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

- ก
ารจัดระบบทางการศึกษา 

- สั
มมนาทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

- เ
ทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

- เทคโนโลยีการสอน   
ระดับปริญญาเอก 
- สัมมนาประเด็นทาง

เป็นอาจารย์สอน
ระดับอุดมศึกษา  
วิชาเทคโนยีและ
สื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ต ารา/หนังสือ/เอกสารประกอบ 
การสอน   
ชุดวิชา มสธ. 
- ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์. (2558). หน่วยที่ 
2 ชุดการสอนแบบบรรยาย. ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาสื่อการศึกษาพัฒนสรร หน่วยที่ 1-
7 (น.1-41). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. (2558). หน่วยที่ 
7 ชุดการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาสื่อการศึกษา   พัฒนสรร หน่วย
ที่ 7 (น. 1-43). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์ และ ชลาภรณ์ 
สุวรรณสัมฤทธ์ิ. (2560). หน่วยที่ 7 สื่อ
สิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษา ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 
1-8 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 7-1 – 7-56). 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์. (2560). หน่วยที่ 
7 สื่อสามมิติและสื่อนิทรรศการเพ่ือการศึกษา 
ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 9-15 (พิมพ์ครั้งที่ 
1, น. 11-1 – 11-40). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การ
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์. (2561). หน่วยที่ 
5 การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวใน
สถานศึกษา ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลัก
และระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา หน่วยที่ 
1-7 (น. 5-1 – 5-47). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
งานวิจัย      
- ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์. (2553). รายงาน
วิจัยเรื่อง  "การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง 
- หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช. 
 
เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ  
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 6 (2), 56 - 71.  ISSN 
1905-7881 
- ประวิทย์  เรืองไรรัตนโรจน์ และ ศันสนีย์  
สังสรรค์อนันต์. (2555). รายงานวิจัยเรื่อง  
"ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- จากห้องปฏิบัติการเสมือนจรงิในวิชา
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การ
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ  
วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 6 (2), 84 - 
92.  TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 
- ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์. (2557). รายงาน
วิจัยเรื่อง "การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล  
เรื่อง อุทกภัยจากน้ าป่า 
ส าหรับโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต2 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่
ผลงานวารสารวิชาการ วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 8 (1), 72 
- 83.  TCI กลุ่ม 2 ISSN 1905-4653 
- ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. (2558). การ
พัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง 
การอนุรักษ์ป่าไม้  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6  ในเขตภาคใต้ของ
ประเทศไทย. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่
ผลงานวารสารวิชาการ วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, Silpakorn 
University, 8 (3), 830 - 847. TCI กลุ่ม 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การ
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 

2 ISSN 1906-3431 
- ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. (2561). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง 
สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอน
ส าหรับพนักงานครูในสังกัดเทศบาล
นครสวรรค์. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่
ผลงานวารสารวิชาการ วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, 11 (3), 3207 - 
3227. TCI กลุ่ม 1 ISSN 1906-3431 
 
บทความทางวิชาการ 
- ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. (2553). 
ห้องปฏิบัติการเสมือนจรงิบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต : นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3 (1), 95 - 
105.  TCI กลุ่ม 2 
ISSN 1905-4653 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิกลุ่มวิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

10. รศ.ดร.ทวีวัฒน์   
วัฒนกุลเจริญ 

ประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ แขนง
วิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตรี  
ศศ.บ. (การสอน
ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
ปริญญาโท  
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาเอก  
ค.ด. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

เป็นอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สาขาวิชา/เรื่องที่
เชี่ยวชาญ 
- เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา  
 

ประสบการณ์ในการเป็น
อาจารย์สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ในรายวิชา/ชุด
วิชา หลักสูตร ดังน้ี 

- การวิจัยทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

- การจัดระบบทางการศึกษา 
- สัมมนาทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
- เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

- การจัดการทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมทางการศึกษา 

- การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
- วิทยานิพนธ์ 
 

หนังสือ/ต ารา  จ านวน 30 เรื่อง 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2553). หน่วยที่ 
10 ไมโครเวฟและดาวเทียมเพ่ือการศึกษา ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา หน่วยที่ 9 – 15. 
(พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 46). นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2553). หน่วยที่ 
11 รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการ
ศึกษา หน่วยที่ 9 – 15 (พิมพ์ครั้งที่ 1)  
นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2553). หน่วยที่ 2 
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับการศึกษา ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา หน่วยที่ 1 – 8. 
(พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 56). นนทบุรี : 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2553). หน่วยที่ 7 
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา ใน ประมวล
สาระชุดวิชาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา หน่วยที่ 1 – 8. 
(พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 55). นนทบุรี : 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2554). หน่วยที่ 
13 สื่อการสอนการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน่วยที่ 9 – 15. 
(พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2554). หน่วยที่ 7 
ศูนย์การเรียนและแหล่งความรู้ส าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาสื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน่วยที่ 1 – 8. 
(พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2555). หน่วยที่ 
10 การฝึกอบรมแบบรายกรณี เกมส์ 
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การสอนและการฝึกอบรม หน่วยที่ 8 – 15. 
(พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 84). นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2555). หน่วยที่ 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ใน ประมวลสาระชุดวิชา
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 9 – 15. (พิมพ์ครั้ง
ที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2555). หน่วยที่ 
13 การวิจัยสื่อสารการศึกษา ใน ประมวล
สาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 11 – 15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, 
น. 1 – 67). นนทบุรี:  สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2555). หน่วยที่ 
14 การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและ
การประเมินทางการศึกษา ใน ประมวลสาระ
ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 11 – 15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, 
น. 1 – 52). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ และทิพย์เกสร บุญ
อ าไพ. (2555). หน่วยที่ 3 พัฒนาการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ใน ประมวลสาระชุดวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1 – 8. (พิมพ์ครั้งที่ 
1). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). หน่วยที่ 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

10 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเพ่ืองานวิชาการ ใน ประมวลสาระ
ชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 9 – 15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, 
น. 1 – 85). นนทบุรี:  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). หน่วยที่ 
12 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเพ่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 9 – 15. (พิมพ์
ครั้งที่ 1, น. 1 – 57). นนทบุรี:  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). หน่วยที่ 
13 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการ
สอน ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี
การสอน หน่วยที่ 9 – 15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 
1 – 65). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). หน่วยที่ 
14 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 9 – 15. (พิมพ์
ครั้งที่ 1, น. 1 – 51). นนทบุรี:  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
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คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). หน่วยที่ 3 
พลวัตการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 
1 – 8. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 62). นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). หน่วยที่ 5 
สัมมนาด้านการสื่อสารการศึกษา ใน ประมวล
สาระชุดวิชา สัมมนาทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 – 8. (พิมพ์ครั้งที่ 
1, น. 1 – 74). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). หน่วยที่ 9 
การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมเพ่ือการสอน ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน หน่วยที่ 9 – 15. 
(พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 44). นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2557). หน่วยที่ 3 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา ใน ประมวลสาระชุด
วิชาวิทยานิพนธ์ข้ันที่ 3 และข้ันที่ 4 หน่วยที่ 
1 – 7. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 47). นนทบุรี: 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2557). หน่วยที่ 8 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการแนะแนวใน
สถานศึกษา ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลัก
และระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา หน่วยที่ 
8 -15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 48). นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2558). หน่วยที่ 
11 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับ
มัธยมศึกษา ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ หน่วยที่ 9 
– 15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 75). นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2558). หน่วยที่ 
14 การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
ด้วยตนเอง  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา หน่วยที่ 9 – 15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, 
น. 1 – 52). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2558). หน่วยที่ 8 
ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการศึกษาพัฒนสรร 
หน่วยที่ 1 – 8. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 49). 
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นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ และทวีศักด์ิ จินดานุ
รักษ์. (2558). หน่วยที่ 9 นวัตกรรมและสื่อ
การสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 – 
10. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 63). นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2559). หน่วยที่ 
12 การบริหารเครือข่ายสื่อสารการศึกษาใน
องค์กรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารศูนย์
สื่อการศึกษา หน่วยที่ 9 – 15. (พิมพ์ครั้งที่ 
1, น. 1 – 50). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2559). หน่วยที่ 4 
การบริหารการตลาดขององค์กรทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 
หน่วยที่ 1 – 7. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 54). 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ และสาธิต วิมลคุณา
รักษ์. (2560). หน่วยที่ 5 สภาพแวดล้อม 
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การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 1 – 7. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 
1 – 43). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2560). หน่วยที่ 
12 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 8 – 15. (พิมพ์ครั้งที่ 1, 
น. 1 – 72). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2561). หน่วยที่ 6 
การออกแบบสื่อเสียงและสื่อภาพเพ่ือ
การศึกษา ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบ
การณืวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หน่วยที่ 1 – 8. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1 – 55). 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2561). หน่วยที่ 8 
การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา
แบบออฟไลน์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ประสบการณืวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หน่วยที่ 1 – 8. (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 
1 – 41). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2554). รายงาน
การวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบกลุ่ม
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กิจกรรมเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 244หน้า. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2554). รายงาน
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริม
ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 238หน้า. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2556). รายงาน
การวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ใน
การศึกษาทางไกล. นนทบุร:ี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 186
หน้า. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2557). รายงาน
การวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง 
การสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับครู สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1. นนทบุรี: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2558). รายงาน
การวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง ความรู้พ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 225 หน้า. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2560). รายงาน
การวิจัยการประเมินและปรับปรงุหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา. นนทบุรี: ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 177 หน้า. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2561). รายงาน
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินผ่านชุมชนการเรียนรู้
เสมือนจริงส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่าง
นนทบุรี. นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ. 380 หน้า. 
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2562). รายงาน
การวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายส าหรับครูเรื่อง 
การผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊ก เพ่ือเป็นแหล่ง
ความรู้เสริมส าหรับนักเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. นนทบุรี: ส านักงาน
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 169 หน้า. 
บทความ  จ านวน 2 เรื่อง 
- Watthanakuljaroen, T. (2014). 
Development of Distance Training 
Packages on Information 
Communications and Technology used 
in Distance Education. Veridian E-
Journal (International) 7(5) (July – 
December).  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2557). บทความ
วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง 
การสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับครู สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1. นนทบุรี: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา. Veridian E-Journal 
7(3) (กันยายน – ธันวาคม 2557)  
- ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2562). บทความ
วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง 
ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Veridian 
E-Journal 12(2) (มีนาคม - เมษายน 
2562) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ ภาควิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง 

ทำงวชิำกำร 
คุณวุฒ ิ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

ประสบกำรณ ์

กำรสอน 

ผลงำน 

ทำงวชิำกร 
11. ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี คณะ

ศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

-อ.บ.(ศิลปะการละคร) 
จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย 
-MA. (Theatre) The University 
of  
New South Wales (Ausralia) 
-Ph.D. (Drama) University of 
Bristol 
(United Kingdom) 

-กรรมการพิจารณา 
วิทยานิพนธ์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2557-2558 
-กรรมการตัดสินการด าเนินงานการ
ประกวดละครวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับภาคการศึกษา 
(ส่วนกลาง) กรุงเทพฯ พ.ศ.2541-
2544 และ 2546 
-วิทยากรและกรรมการตัดสินการ
ประกวด ละครธรรมะส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยกรม
ศาสนา พ.ศ.2557 
-กรรมการตัดสินการประกวดละคร
รางวับ สดใสอวอดส์ พ.ศ.2549-
2551, 2555, และ 2558- 
ปัจจุบัน 
-ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2558-
ปัจจุบัน 
 
 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ า
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
-วิทยากรโครงการ การพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนัก
สื่อสารเพ่ือสุขภาวะ โดย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2559-
ปัจจุบัน 
-วิทยากรที่ปรึกษาด้านการเขียน
บทละคร โครงการผลิตละคร
เวทีเพ่ือการกุศล  
Ramadrama คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน 
-กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ให้แก่ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2559 

-ต าราวิชา 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต 
(แต่งร่วม) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา พ.ศ.
2546 
-บทความวิชาการเรื่อง 
The 
Transformation 
from Modernism 
to Postmodernism 
in Samuel 
Beckett’s Drama 
วารสารอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 
พ.ศ.2553 
-เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการก ากับการ
แดสง 1 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา พ.ศ.
2550 
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บัญชีรายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ภาควิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง 

ทำงวชิำกำร 
คุณวุฒ ิ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

ประสบกำรณ ์

กำรสอน 

ผลงำน 

ทำงวชิำกำร 
 ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา 

(ต่อ) 
   -ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความวิชาการให้แก่ คณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน 
-ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
ประเมิน และเครื่องมือใน
การท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
-อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
การสอบหัวข้อ และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชา
การจัดการทางวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น 
สายบริหารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจ าปี 2560 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ ภาควิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง 

ทำงวชิำกำร 
คุณวุฒ ิ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

ประสบกำรณ ์

กำรสอน 

ผลงำน 

ทำงวชิำกร 
 ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา 

(ต่อ) 
   -ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวดละครเวทีใน
โครงการ กล้าท าดี  โดย
เขียนบทละครลีควบคุมการ
แสดงละครเวทีเรื่อง น้องไก่
อยากได้พลอย  โดยมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2547 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ ภาควิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง 

ทำงวชิำกำร 
คุณวุฒ ิ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

ประสบกำรณ ์

กำรสอน 

ผลงำน 

ทำงวชิำกร 
12. รศ.ดร.วิรัช  

วิรัชนิภาวรรณ 
อาจารย์ประจ าคณะ
รัฐประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี
-นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท 
-Master of Arts (M.A.) Political 
Science : Comparative Politics 
and Goverments New School For 
Social Research, New York City,  
U.S.A. 
ปริญญาเอก 
-พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(พบ.ด.) การบริหารการพัฒนา สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

-ที่ปรึกษาประจ าคณะธรรมาธิการ
การปกครอง วุฒิสภา 
-ผู้ช่วยเลขานุการและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาความ
พร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย 
วุฒิสภา 
-เลขานุการคณะท างานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
แก้ไขรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา 
-ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ วุฒิสภา 
-ศึกษาและท างานในสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 8 ปี 
-ศึกษาและดูงานในต่างประเทศไม่
น้อยกว่า 20 ประเทศ 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
-อาจารย์พิเศษ งานเขียนหนังสือ 
บทความ ท าวิจัย และให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
การบริหารจัดการ การพัฒนา  
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการ
ผสมผสานวิชาการด้านต่าง ๆ 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-เขียน
หนังสือและ
จัดพิมพ์โดย
ส านักพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 
43 เล่ม  
-เขียน
บทความไม่
น้อยกว่า 
200 เรื่อง 
และจัดท า
เว็บไซด์  
www.wiruc
h.com 
เพ่ือเผยแพร่
อย่าง
ต่อเน่ืองไม่
น้อยกว่า 
10 ปี 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ ภาควิชาทั่วไป 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง 

ทำงวชิำกำร 
คุณวุฒ ิ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

ประสบกำรณ ์

กำรสอน 

ผลงำน 

ทำงวชิำกร 
 รศ.ดร.วิรัช  

วิรัชนิภาวรรณ (ต่อ) 
   -ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาโท ไม่น้อย
กว่า 120 เรื่อง 
-ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก หรือ 
ดุษฎีบัณฑิตไม่น้อยกว่า 50 
เรื่อง 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาทั่วไป 
 

ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่ 
ทางวิชาการ 

คณุวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

13. พ .ต .อ .หญิ ง กาน ต์ชนก  
บุญศิวนนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ า จ า รย์  (ส บ  5 )    
ก ลุ่ ม ง า น อ า จ า รย์     
บช.ศ. 

ผู้เช่ียวชาญ (ชช.) 
ด้านการสอน 
 

นิติศาสตรบัณฑิต 
 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
รามค าแหง 

1. รอ ง  ส ว .(ท า ห น้ า ท่ี -
อาจารย์วิชากฎหมาย ) กอง
ก ากับการโรงเรียนต ารวจ
นครบาล (พ.ศ. 2534) 
2 . อาจารย์  (สบ  2 ) (ท า
หน้าท่ีอาจารย์วิชากฎหมาย) 
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง
(พ.ศ. 2548 ) 
3. อ าจ ารย์  (สบ  3 ) (ท า
หน้าท่ีอาจารย์วิชากฎหมาย) 
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง
(พ.ศ. 2550 )  
4. อาจารย์  (สบ 4 ) กลุ่ ม
งานอาจารย์ 
 กองบัญชาการศึกษา  (พ.ศ. 
2554)  
5. อาจารย์  (สบ 5) กลุ่ม
งานอาจารย์ 
 ก อ งบั ญ ช า ก า ร ศึ ก ษ า   
(พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ) 
 
 
   

- หลักสูตรประจ าของ
กองบังคับการฝึกอบรม
ต า ร ว จ ก ล า ง 
กองบัญชาการศึกษา 
ได้แก่ 
1. หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบต ารวจ  
2. หลักสูตรสารวัตร 
3 . หลั กสูตรการปรับ
พื้นฐานระดับครูฝึก 
4. หลักสูตรทบทวน 7 
สาย งาน  ( ผู้ ช่ วย งาน
สอบสวน, การสืบสวน, 
งานธุรการและก าลังพล,
การจราจร, การป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรม, 
5.หลักสูตรการต่อต้าน
ก า รก่ อ ก า ร ร้ า ย ฝ่ า ย
ปฏิบัติการสายตรวจ 
6.หลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด 

1.เอกสารประกอบการ
สอน วิชา พ.ร.บ.ท่ีมีโทษ
ท า ง อ า ญ า  เ รื่ อ ง 
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 
2493 
2. บทความทางวิชาการ 
เร่ือง สุรากับสังคมไทย 
3. เอกสารประกอบ   การ
สอน วิชา พ.ร.บ.ท่ีมีโทษ
ท า ง อ า ญ า  เ รื่ อ ง 
พระราชบัญญัติการพนัน  
พ.ศ.2478 
4. บทความทางวิชาการ 
เร่ือง กฎหมายการพนันยุค
ใหม ่
5. ต าราเรื่อ ง สิทธิ  และ
เส รี ภ าพ ต าม ก ฎ ห ม า ย
รัฐธรรมนูญ 
6. เอกสารประกอบการ
สอน  เรื่อง การรับรองและ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตาม
หลักสิทธิ  มนุษยชนและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่ 
ทางวิชาการ 

คณุวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

พ .ต .อ .หญิ ง กาน ต์ชนก  
บุญศิวนนท์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 .ห ลั ก สู ต รพ นัก งาน
สอบสวนคดียาเสพติด 
8.หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจ ช้ั น
ประทวนยศดาบต ารวจ
อายุ  5 3  ปี ข้ึน ไป เพื่ อ
เลื่อนต าแหน่งและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ัน
สัญญ าบั ตร ถึงยศร้อย
ต ารวจเอก (กดต.) 
9 . หลั กสูตรชัยยะ ข้ัน
พื้นฐาน 
1 0 . ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ฝึ ก อ บ รม ข้ า รา ชก า ร
ต ารวจท่ีบรรจุหรือโอน
มาเป็นข้าราชการต ารวจ
ช้ันประทวน กอป.  
ในวิชาต่อไปน้ี 
1. วิชาสิทธิมนุษยชนกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ต ารวจ 
2. วิชาสิทธิมนุษยชนใน
งานต ารวจ และกฎหมาย
มหาชนเบ้ืองต้น 
3 . วิ ช า ก ฎ ห ม า ย วิ ธี

7 . แก้ ไขปรับป รุงต ารา 
หลักสูตร นักเรียนนายสิบ
ต ารวจ  กอ งบัญ ชาการ
ศึกษา 
8. เป็นคณะท างานจัดท า 
คู่ มื อ  ห ลั ก สู ต รก า รฝึ ก
ปฏิบั ติครูพี่ เลี้ยงนักเรียน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่ 
ทางวิชาการ 

คณุวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

พ .ต .อ .หญิ ง กาน ต์ชนก  
บุญศิวนนท์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิ จ ารณ าความอาญ า
ส าหรับต ารวจ 
4 .  วิ ช า ก ฎ ห ม า ย
รัฐธรรมนูญ  
5.วิชาความรู้ เบื้ อ งต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย 
6.วิชาพระราชบัญญัติท่ีมี
โทษทางอาญา 
7.วิชากฎหมายเฉพาะอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
8.วิชาการฝึกปฏิบัติการ
สอน 
9. วิชา พ.ร.บ.ท่ีมี โทษ
ทางอาญา 
 
- เป็นวิทยากรพิเศษ ใน
สถานศึกษา 
1 . บรรยายให้ ความรู้
เกี่ ย ว กั บ ย า เส พ ติ ด        
( โรงเรียนมัธยมวัดปุรณา
วาส,  โรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัยวิทยาลัย
นครปฐม(พระต าหนัก
ส วน -กุ ห ล า บ มั ธ ย ม , 
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่ 
ทางวิชาการ 

คณุวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

พ .ต .อ .หญิ ง กาน ต์ชนก  
บุญศิวนนท์ (ต่อ) 

วิทยาลัยช่างทองหลวง ,
โรง เรีย น นุ่ มป ระส ง ค์
วิ ท ย า , โ ร ง เ รี ย น
รัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา   ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์   ฯลฯ 
2. เป็นวิทยากรกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ การป้องกัน
และห่างไกลยาเสพติด     
( โร ง เรี ย น มั ธ ย ม วั ด -
ปุรณ าวาส ,  โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม(พระต าหนัก
ส วน กุ ห ล า บ มั ธ ย ม ), 
วิทยาลัยช่างทองหลวง ,
โรง เรีย น นุ่ มป ระส ง ค์
วิ ท ย า  , โ ร ง เ รี ย น
รัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิ เวศศาลายา ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ ) ฯลฯ 
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บัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาทั่วไป 
ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการ 

14. พ.ต.อ.วินัย 
ธงชัย 

นักจิตวิทยา
คลินิก (สบ๔) 

 

- - การศึกษามหาบัณฑิต 
(จิตวิทยาการศึกษา) จาก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร                
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(จิตวิทยาคลินิก) จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นิติศาสตร์บัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาจิตวิทยา
คลินิก ของกองประกอบโรค 
ศิลปะ  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข ใบอนุญาต
เลขท่ี จ.ค. 131  
 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตวิทยาคลินิก 
ในคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ตาม
ค าส่ังกระทรวงสาธารณสุขท่ี ๗๕๙/๒๕๖๑ ลง
วันท่ี ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๑ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี 
๑๗๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
- กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพนักจิตวิทยา
คลินิก กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 
2560-2564 
- กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพนักจิตวิทยา
คลินิก กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 
2554-56 
- กรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิก
ไทย ปี 2558-61 
- กรรมการสอบคัดเลือกด้านบุคลิกภาพ
ส าหรับบุคคลภายนอกเข้ารับราชการต ารวจ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้ังแต่ ปี 

- งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการใช้สาร
ซิลิโคนและลักษณะความเป็นชายของผู้ป่วย 
Penile Siliconoma ท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลต ารวจ ปี 2534 
- งานวิจัย การศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพ 
16 ด้าน ในนักเรียนพยาบาล ของวิทยาลัย
พยาบาล โรงพยาบาลต ารวจ ปี 2539 
- งานวิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงค์ ของนักเรียนนายร้อยต ารวจ โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ปี 2545 
- งานวิจัย  การศึกษาบุคลิกภาพของข้าราชการ
ต ารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเก็บกู้วัตถุระเบิด ปี 
2550 
- งานวิจัย การศึกษาองค์ประกอบบุคลิกภาพ
ข้าราชการต ารวจไทยและสร้างเกณฑ์ปกติ
บุคลิกภาพท้ัง 16 ด้าน จากแบบทดสอบ
บุคลิกภาพ 16 PF ฟอร์ม B ปี 2555 
- งานวิจัย การศึกษาเชิงคุณภาพของสาเหตุการ
ฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจ : กรณีศึกษา
การฆ่าตัวตายของฆ่าราชการต ารวจ ช่วงปี พ.ศ. 
2555-2556 ปี 2557 
 



68 
 

   
 
  

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการ 

2540-2546 
- กรรมการสอบคัดเลือกด้านบุคลิกภาพ 
ส าหรับบุคคลผู้สอบเข้าเรียนคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ต้ังแต่ปี 2536 ถีงปัจจุบัน 
- กรรการสอบคัดเลือกด้านบุคลิกภาพและ
สัมภาษณ์ ส าหรับบุคคลผู้สอบเข้าเรียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ต้ังแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบัน 
- กรรมการสอบคัดเลือกด้านบุคลิกภาพ 
ส าหรับบุคคลผู้สอบเข้าเรียนคณะทันตแพทย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ต้ังแต่ปี 
2540 ถึงปัจจุบัน 
- กรรมการสอบคัดเลือกด้านบุคลิกภาพ 
ส าหรับบุคคลผู้สอบเข้าท างาน ในธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ต้ังแต่ปี 2536 ถึง2556 
- กรรมการสอบคัดเลือกด้านบุคลิกภาพ 
ส าหรับบุคคลผู้สอบเข้าท างาน ในบรรษัท
บริหารทรัพย์สินไทย  ต้ังแต่ปี 2545 – 
2546  
- อาจารย์พิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ และ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ต้ังแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบัน 
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บัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาทั่วไป 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการ 

15. ผศ.ดร.ไชยรัตน์  
ปราณี 

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
และ
นโยบาย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- ปริญญาเอก การศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร 
- ปริญญาโท การศึกษา
มหาบณัฑิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร 
- ปริญญาตรี การศึกษา
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒพิษณุโลก 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร
บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

- เคยปฏิบัติหน้าท่ีสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระยะเวลา  
5 ปี   
- เคยปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศการศึกษาในเขต
การศึกษา  ระยะเวลาประมาณ 12 ปี   
-  เคยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี 
-  เคยเป็นคณะท างานด าเนินการจัดต้ังสภา
เด็กและเยาวชนระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
-  เคยเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมทางจังหวัดนครสวรรค์ 
-  เคยเปน็คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการท่ีขอรับ
ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด ของส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครสวรรค์ 
-  เคยเป็นท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
วิชาการของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 
-  เคยเปน็คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคระดับเขต เขตตรวจราชการ
ท่ี 18  

ผลงานทางวิชาการ 
- คู่มือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับ
มัธยมศึกษา 
- การประเมินโครงการฝึกอบรมครูผู้สอน
พระพุทธศาสนา เขตการศึกษา  ปี พ.ศ. 2547 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
 
ผลงานวิจัย 
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการศึกษาชุมชนเพื่อสืบค้นองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ปี 2545 
แหล่งทุน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
2. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางวิชาชีพครูของครูประจ าการ ปี 2547 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
3. การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิธี
วิทยาการวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 2547 แหล่งทุน ส านักงานกองทุน
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์สอนคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
- ประธานภาควิชาทดสอบและวิจัยทางการ
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
- ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและนโยบาย 

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา  
4. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนจนอย่าง
ยั่งยืน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ปี 2548 
แหล่งทุน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
5. โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
จังหวัด ปี 2548 ถึงปัจจุบัน แหล่งทุน  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
6. การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านจิต
ลักษณะกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ความยากจน ปี 2549 แหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาเชิงคุณธรรม   
7. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 
2549 แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ 
8. การพัฒนาชุดโครงการวิจัย  เดินตามพ่อ : 
การจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกร
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน : ศึกษา
กรณีโจทย์ปัญหาของเกษตรกรและเครือข่าย



71 
 

   
 
  

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการ 

เกษตรกรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 
2549 แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 
9. ชุดโครงการวิจัย “เดินตามพ่อ” หนึ่งต าบล 
หนึ่งทีมวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
ยั่งยืน ปี 2550 แหล่งทุน ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
10. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
อย่างยั่งยืนในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2551 
แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ 
11. การศึกษาวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ท้องถิ่น เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2550 แหล่งทุน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
12. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย ปี 
2551 แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  
13. “แผนท่ีภูมิปัญญาท้องถิ่น” การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนใน
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการ 

จังหวัดอุทัยธานี ปี 2552 แหล่งทุน ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
14. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง 
พลเมืองศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
สังคมไทย ปี 2552 แหล่งทุน ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
15. การวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย การ
พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถาบันส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2558 
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
16. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : แนว
ทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2559 
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาทั่วไป 
  

ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่ทางวิชาการ คณุวุฒ ิ ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์การ
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง 
(วิชา สิทธิมนุษยชนกับการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ) 

ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐศาสตร์
บัณฑิต สาขาการเมือง
การปกครอง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ-สุ
ราษฎร์ธานี  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ- 
สุราษฎร์ธานี  
 

- B.A. Political 
 Science สถาบนั 
Marathwada   
University   
 /India 
- M.A. Political 
Science สถาบัน 
Marathwada   
University   
 /India 
- Ph.D. Political 
Science สถาบัน 
Marathwada   
University   
 /India 
     

-รองผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษานอก
สถาบัน    
-กรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
-ประธานหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง  
-รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฯ 
-รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-สุ
ราษฎร์ธานี 

-คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต   
ปี 2543-2555 
-คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราช-
ภัฏสุราษฎร์ธานี  
ปี 2555-ปัจจุบัน 
- อาจารย์บรรยาย
หัวข้อ กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกี่ยวกับ
งานต ารวจหลักสูตร
สารวัตรรุ่นท่ี 
175,185และ 
201 

หนังสือ/ต ารา  
- Social Studies 
SOC. 43102  
- Social Studies 
SOC. 43101  
-ระเบียบและวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  
- การปกครอง
ท้องถ่ินเปรียบเทียบ  
- ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ  
- หลักรัฐธรรมนูญ
และสถาบันทาง
การเมือง  
- ความคิดทางการ
เมืองไทยและ
ตะวันออก เป็นต้น 
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่ทางวิชาการ คณุวุฒ ิ ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์การ
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 

 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ 
เผือกคง 
(วชิา สิทธิ
มนุษยชนกับการ
ปฏิบัติงานของ
ต ารวจ) 
(ต่อ) 

     ผลงานวิจัย 
-ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียน
โยธินบูรณะ  
- ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต  
- โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ปราสาทศพตระกูลช่าง
ล าปาง  
- แนวทางการสร้างหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต  
- การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ทัศนคติของประชาชนในการเลือกต้ัง
ท้องถ่ินกรณีศึกษาพื้นท่ีต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นต้น 
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่ทางวิชาการ คณุวุฒ ิ ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์การ
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 

 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  
เผือกคง 

(วิชา สิทธิ
มนุษยชนกับการ
ปฏิบัติงานของ
ต ารวจ) (ต่อ) 

     บทความ 
- ทางสายกลางในระบบประชาธิปไตย  
- ระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมและ
การเมือง  
- มื้อเช้ากับโสเครตีส (บทวิจารณ์หนังสือ)  
- A Castle for the Deceased Beliefs, 
Harmony and Funeral Practices in 
Northern Thailand 
- The Participation of the Community 
in the Preservation of Traditional 
Dragging Sacred Buddha Statues by 
Ancient Land Boat : Wat Narmrob 
community, Suratthani, Thailand 
- The Role of Local Administration in 
Promoting the Digital Economy of 
Thailand 
- Opening the new dimension of 
zone: creating peace and tranquillity 
- The Challenges of Management to 
the Local Administrative Organizations 
in Thailand 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ แต่มีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสถาบันการศึกษาในสังกัด ตร.เป็นกรณีพิเศษ (กลุม่วิชาท่ัวไป) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๑ พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ
บ านาญ 

 ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร.) จาก 

รร.นรต. 
ปริญญาโท 
- พัฒนาบริหารศาสตร

บัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (NIDA)  

อื่น ๆ  
- ส าเร็จการศึกษาจาก

ศูนย์ฝึกการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย 
หลักสูตร “นักบิน
พาณิชย์”  

- ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก และสถาบัน
พัฒนาข้าราชการ
ต ารวจหลักสูตร   
“ฝ่ายอ านวยการ
ต ารวจ”, หลักสูตร
“การบริหารงาน
ต ารวจชั้นสูง” 

- F.B.I.National 
Academy เมือง 
Quantico มลรัฐ 
Virginia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- รอง สวส.สน.พระราชวัง 
- สวป.สภ.อ.สามพราน 

นครปฐม 
- อาจารย์ภาคปฏิบัติวิชาการ

ต ารวจ รร.นรต. 
- ผกก.อก.ภ.๔   
- รอง ผบก.(ทนท.หน.ต ารวจ

จังหวัด) จว.กาฬสินธ์ุ 
- ผบก.สบพ.  
- รอง จตร.(สบ ๗)  
- ผบช.ประจ า ตร.  
- ผบช.ภ.๔  
- ผู้ช่วย ผบ.ตร.   
- รอง ผบ.ตร. 

- วิชาภาวะการน า หลักสูตร 
บตส., ผกก. วตร. 

- วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต ารวจ หลักสูตร ผกก.,บตส. 
วตร. 

- หลักสูตรปริญญาเอก มศว.
ประสานมิตร 

- หลักสูตรปริญญาโท/ตรี          
ม.ธรรมศาสตร ์

- หลักสูตรปริญญาโท ม.มหิดล 
- หลักสูตรปริญญาโท ม.บูรพา 
- หลักสูตรปริญญาโท ม.ขอนแก่น 
- หลักสูตรปริญญาโท ม.ศรีปทุม 

- งานวิจัยเทศบาลนครหลวง 
การศึกษามูลเหตุการจัดต้ัง 
รูปแบบ และปัญหา 

- ต ารวจของประชาชน :โรง
พิมพ์พิฆเณศ พระนคร, 
๒๕๒๘  

- พระบรมราโชวาท และ    
พระบรมราโชบาย : โรงพิมพ์
พิฆเณศ พระนคร, ๒๕๔๐ 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช 
(ต่อ) 

- Senior Command 
Course ที ่The 
Police Staff 
College ประเทศ
อังกฤษ 

- วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
หลักสูตร ภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ ๙ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๒ 
  

พล.ต.อ.ศุภวุฒิ  สังข์อ่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ
บ านาญ 

 -  รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต จากโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 

- ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต(พัฒนา
สังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ 

- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์ 

 
การฝึกอบรม 
- หลักสูตร Special 

Branch Basic 
Course จาก 
Malaysia 

- หลักสูตรวิชาการ
ต ารวจ จาก F.B.I. 
National Academy 
USA 

-  Cert. of Criminal 
Justice Education 
University of 

- ผบ.มว.สภ.อ.เมือง              
จว. มหาสารคาม 

- ผบ.มว.สภ.นาแก               
จว.นครพนม 

- ผบ.ร้อย รร.นรต.   
- ผบก.สบพ.   
- ผบช.ศ.   
- ผบช.ภ.๔   
- ผู้ช่วย ผบ.ตร.  
- คณะอนุกรรมการข้าราชการ

ต ารวจฝ่ายร้องทุกข์ 
 

- อาจารย์ทางด้านวิชาการ
ต ารวจ บรรยายหลักสูตรต่าง
และโครงการต่างๆ ของ
ส านักงานต ารวจ 

- ผู้ทรงวุฒิ/บรรยายโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 

- เป็นวิทยากร ประจ ากลุ่ม
สัมมนาวิชาการต ารวจ 
หลักสูตร ผกก. บตส. 

- อาจารย์บัณฑิต ประเภท
อาจารย์พิเศษ สาขาการ
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ผู้ช านาญพิเศษ สาขา อาชญา
วิทยาและงานยุติธรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- อนุกรรมการข้าราชการต ารวจ
เก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม
และการพัฒนาคุณธรรม 

- อนุกรรมการข้าราชการต ารวจ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

- ผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ส านักรบัรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

- บทความ ทางด้านวิชาการ
ต ารวจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

- งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจ 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พล.ต.อ.ศุภวุฒิ  สังข์อ่อง 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virginia USA 
- หลักสูตรนักวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ จากสภา
วิจัยแห่งชาติ 

- หลักสูตรวิชาการ
ต ารวจ จาก 
Australian Federal 
Police 

- หลักสูตร Senior 
Command Course 
จาก Royal 
Malaysia Police  
College 

- หลักสูตรวิทยาลัยการ
ทัพบก 

- หลักสูตรการ
บริหารงานต ารวจ
ชั้นสูง จาก สถาบัน
พัฒนาข้าราชการ
ต ารวจ 

- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง จาก สถาบัน
พัฒนาข้าราชการพล
เรือน 

- หลักสูตร Major 
Case Management 
จาก USA. 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พล.ต.อ.ศุภวุฒิ  สังข์อ่อง 
(ต่อ) 

- หลักสูตร Windows 
on Policing จาก 
Edith Cowan 
University 
Australia 

- หลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรการ
บริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง จาก 
วิทยาลัยการยุติธรรม 

- หลักสูตร Train-the-
Trainers: 
Information and 
Communication 
Technology Law 
Course จาก 
NECTEC 

- หลักสูตร Major 
Threats of 
Transnational 
Crime (FBI 
National Academy 
Associates) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๓ 
  

พล.ต.ท.วุฒิ  วิทิตานนท์ ข้าราชการ
บ านาญ/
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม ่
/ที่ปรึกษาและ
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 
ภาค ๕ 
 

 ปริญญาตร ี
รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต  
รร.นายร้อยต ารวจ 
ปริญญาโท 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
ม.เชียงใหม่ 
 
 

- ผบก.ภ.จว.เชียงราย     
- ผู้ช่วย ผบช.ภ.๕  
- รอง ผบช.ภ.๕    
- ผบช.ประจ า ตร.   
- จตร.(สบ ๘)   
- ผบช.ภ.๔   
 

- วิชาการบริหารงานในระดับ
ต่างๆ ของ หลักสูตร บตส., 
ผกก.,สว., ฝอ.ตร.(วตร.) 

- หลักสูตรปริญญาโท 
- หลักสูตรปริญญาตรี 
  ม.พายัพ  
- หลักสูตรปริญญาตรี 
  ม.แม่ฟ้าหลวง 
- หลักสูตรปริญญาโท ม.

เชียงใหม่, นิด้า 
- รร.เสนาธิการทหารอากาศ 
- รร.นายทหารอากาศชั้นสูง 
- หลักสูตร ปปส. 
- หลักสูตร พนังานสอบสวนคดี

ยาเสพติด 

- ต าราการบริหารงานต ารวจใน
ระดับ สว.,ผกก., บตส., 

- การสืบสวนสอบสวนคดียา 
เสพติด 
- การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
- การสอบสวนคดี พ.ร.บ.ว่าด้วย

อาคาร 
- การสอบสวนคดี พ.ร.บ. ป่าไม้ 
- การสอบสวนเก่ียวกับคดี

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ค าอธิบาย พ.ร.บ.ต ารวจ

แห่งชาติ 
- รวม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๔ พล.ต.อ.สุรพล  ธนโกเศศ ข้าราชการ
บ านาญ 

 ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร.) จาก รร.นรต. 
- นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท 
- M.S. CRIMINAL 

JUSTICE U.OF 
ALABAMA IN 
BIRMINGHAM U.S.A. 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการปกครอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อื่น ๆ 
ประกาศนียบัตร 
- การสืบสวนสอบสวน

คดีอาญา ประเทศญ่ีปุ่น 
- การบริหารงานต ารวจ

ชั้นสูง NATIONAL 
POLICE AGENCY ) 
ประเทศญ่ีปุ่น 

- รอง สวส.สน.บางซื่อ 
- รอง สวป.สน.มักกะสัน 
- สวป.สน.ดอนเมือง 
- สวป.สน.ปทุมวัน 
- สวญ.สน.ดินแดง 
- สวญ.สน.หัวหมาก 
- สวญ.สน.ชนะสงคราม 
- รอง ผกก.น.๓ 
- รอง ผกก.ป.สน.พญาไท 
- ผกก.ผง.(บช.น.) 
- ผกก.บป.(บช.น.) 
- รอง ผบก.ดพ. 
- รอง ผบก.น.๑ 
- ผบก.ตม.๒ 
- รอง ผบช.ภ.๑ 
- ผบช.ประจ า สง.ผบ.ตร. 
 
 

- วิชาป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม นรต.ปี ๓ 

- วิชาการจัดท าแผน หลักสูตร 
ผกก.,สว.,ฝ่ายอ านวยการ 

- อาจารย์พิเศษ วิชาการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา คณะ
นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์

- อาจารย์พิเศษ วิชาการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา คณะ
นิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ 

- บรรยายพิเศษในเรื่องการ
ป้องกันอาชญากรรม, ต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ให้กับกลุ่ม
ประชาชน มวลชนต่าง ๆ ของ 
บช.น. 

 

- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
M.S. (CRIMINAL JUSTICE) ใน
หัวข้อเรื่องประสิทธิภาพในการ
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ของต ารวจนคร
บาล 

- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
หัวข้อเรื่อง ความสนใจทาง
การเมืองกับสภาพการปฏิบัติ
หน้าท่ีของต ารวจนครบาล 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๕ พล.ต.ท.ปัญญา  เอ่งฉ้วน ข้าราชการ
บ านาญ 

 

 ปริญญาตร ี
- นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์ 

- รอง สว.สภ.อ.รามัน จว.ยะลา 
- ประจ าแผนกพิจารณาทัณฑ์ 

กองคดี 
- รอง สว.งาน ๑ กองคดี 
- สว.งานดรรชนี ฝ่ายพิจารณา

ทัณฑ์ กองคดี 
- รอง ผกก.(นิติกรด้านพิจารณา

ทัณฑ์) วน. 
- ผกก.(นิติกรด้านพิจารณา

ทัณฑ์) วน. 
- รอง ผบก.วช. 
- ผบก.กต.๔ จต. 
- ผบช.กมค. 

- อาจารย์สอนหลักสูตร กอส. 
- อาจารย์สอนวิชา การบริหาร

และการจัดการก าลังพลของ
ต ารวจหลักสูตร ผกก., สว., 
ฝอ.ตร. (สบพ.) 

- อาจารย์สอนวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 

- อาจารย์สอนโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต าราการบริหารงานต ารวจ    
ด้านการด าเนินการทางวินัย 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

6 
  

พล.ต.ต.เสมา  สถีระนาวิน ข้าราชการ
บ านาญ/อดีต 
รอง ผบช.
สงป. 

 ปริญญาตร ี
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ปริญญาโท 
- เศรษฐศาสตรมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง     

- สว.งานบัญชีเงินสวัสดิการ  
- สว.งานจัดท างบประมาณ 
- รอง ผกก.กง. 
- ผกก.๒ งป. 
- รอง ผบก.กง. 
- รอง ผบก.งป. 
- ผบก.งป. 
- รอง ผบช.สงป. 
 

- วิทยากรบรรยายวิชา
งบประมาณของ ตร. แก่
หลักสูตรต่าง ๆ คือ 
- หลักสูตร สว 
- หลักสูตร ผกก. 
- หลักสูตรฝอ. 
- หลักสูตร บตส. 
- หลักสูตรพนักงานสอบสวน 

- วิทยากรบรรยาย การจัดท าค า
ขอต้ังงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณของ ตร. 
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด 
ตร. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๗ พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ์ 
สิทธิพันธ์ุ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

 ปริญญาตร ี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการเงินและ
ธนาคาร                    
ม.รามค าแหง 

ปริญญาโท 
- เทคนิคการศึกษา 

OKLAHOMA STATE 
UNIVERSITY, U.S.A. 

ปริญญาเอก 
- ทางการศึกษา สาขา

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ OKLAHOMA 
STATE UNIVERSITY, 
U.S.A. 

 

- รอง สว.ก.ตร. 
- สว.(กอ.รมน.) กพ. 
- รอง ผกก.(ทนท.นายต ารวจ

ประจ างานก าลังพล ฝอ.ตร.) 
กพ. 

- รอง ผกก.๓ งป. 
- ผกก.๑ งป. 
- รอง ผบก.งป. 
- ผบก.ศทก. 
- ผบก.งป. 
- รอง ผบช.สงป. 

- วิทยากรบรรยาย วิชา
งบประมาณของ ตร. แก่
หลักสูตรต่าง ๆ คือ 
- หลักสูตร สว 
- หลักสูตร ผกก. 
- หลักสูตรฝอ. 
- หลักสูตร บตส. 
- หลักสูตรพนักงานสอบสวน 

- วิทยากรบรรยาย การจัดท าค า
ขอต้ังงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณของ ตร. 
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด 
ตร. 

- อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



88 
 

   
 
  

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๘ 
  

พล.ต.ท.ดร.จักรกฤษศณ์  
สิงห์ศลิารักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ

ส านักงาน 
ต ารวจ

แห่งชาติ/อดีต
รอง ผบช.ศ. 

  ปริญญาตร ี
- นิติศาสตรบัณฑิต       

ม.ธรรมศาสตร ์
ปริญญาโท 
- บริหารงาน

กระบวนการยุติธรรม  
Tennessee State 
University 
สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาเอก 
- การบริหารการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร ์

- ผกก.(ทนท.อาจารย์)ภาควิชา
บริหารงาน สบพ. 

- รอง ผบก.(ทนท.อาจารย์) 
ภาควิชาบริหารงาน สบพ. 

- ผบก.ประจ าส านักงาน   ผู้ช่วย 
ผบ.ตร 

- ผบก.ฝรก.  
- ผบก.กส. 
- รองจเรต ารวจ(สบ๗) 
 

- วิชาบริหารงาน หลักสูตร 
บตส.(วตร.) 

- วิชาการการบริหารและการ
พัฒนาองค์การ หลักสูตร 
ผกก.(วตร.) 

- วิชาทักษะการบริหาร 
หลักสูตร สว., ฝอ.ตร.(วตร.) 

- อาจารย์พิเศษบรรยายทาง
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
และการจัดการองค์การ  การ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ฯลฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท  
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาตร์และภาควิชา
จิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม   คณะ
สังคมศาสตร์  และสาขา
พัฒนาสังคม ม.เกษตรศาสตร ์

 

- หนังสือ การจัดท าแผน ปี 
๒๕๓๘ และเอกสารค าบรรยาย 
แนวคิดทางการบริหาร การ
พัฒนาการบริหาร ทักษะการ
บริหาร การบริหารงานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดท า
โครงการและบริหารโครงการ 
งานฝ่ายอ านวยการ ปรับปรุง
ระหว่างปี ๒๕๓๐ - ปัจจุบัน 

- วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของรองผู้ก ากับการและ
รองสารวัตรที่มีต่อบทบาทที่
ปฏิบัติจริงในการบริหารและ
การปกครองของหัวหน้าสถานี
ต ารวจ ปี ๒๕๓๙ 

- ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
เรื่อง  A Study of People's 
Satisfaction as Service 
Recipients and Police 
Officers' Job Satisfaction 
and Job Performance after 
Transformation to the 
Royal Thai Police ปี ๒๕๔๕ 

- บทความ Police Education 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พล.ต.ท.ดร.จักรกฤษณ์   
สิงห์ศลิารักษ์ (ต่อ) 

and Training in Thailand ใน
หนังสือ Police Education 
and Training in a Global 
Society ส านักพิมพ์ 
Lexington Books, England 
ปี ๒๕๕๐ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

9 พล.ต.ท.ดร.ปิยะ  อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.  ปริญญาตรี  
- รป.บ.(ตร.) จาก รร.นรต. 
ปริญญาโท 
- พัฒนบริหารศาสตร 

มหาบัณฑิต(เกียรตินิยมดี
มาก)  สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ์

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการปกครอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาเอก 
- พัฒนบริหารศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาการบริหาร
การพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร ์

อื่นๆ 
- หลักสูตรผู้บรหิาร

กระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ ๑๘ 

- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๕๙ 

- รอง สวส.สน.ชนะสงคราม 
- รอง สว.ผ.ทะเบียนพล กก.กพ.

บก.อก.บช.น. 
- สว.งาน ๔ ส านักงาน ก.ตร. 
- สว.ผ.ทะเบียนพล กก.กพ.บก.

อก.บช.น. 
- รอง ผกก.กพ.บก.อก.บช.น. 
- ผกก.วจ.สนผ. 
- ผกก.กพ.บก.อก.บช.น. 
- รอง ผบก.อก.บช.น. 
- ผบก.อก.บช.น. 
- ผบก.สท. 
- รอง ผบช.สกพ. 
- ผบช.สง.ก.ตร. 
- ผบช.รร.นรต. 

- รร.นรต. 
- วิชาองค์การ หลักสูตร ผกก., 

สว., ฝอ.ตร. ( วตร.) 
- รร.เสนาธิการทหารบก 
- หลักสูตรปริญญาโท 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
ม.ธรรมศาสตร,์ ม.มหิดล,       
ม.เกษตรศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

- หลักสูตรปริญญาเอก          
ม.มหิดล, สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร,์ ม.รามค าแหง 

- หลักสูตรการบรหิารและการ
จัดการ สถาบันภาครัฐและ
เอกชน 

- ผู้เชี่ยวชาญสถาบัน
มาตรฐานสากลภาครัฐแห่ง
ประเทศไทย (PSO) 

- การพัฒนาการบริหารงาน
ต ารวจ 

- ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการงานต ารวจ 

- ต ารวจกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

- การน านโยบายไปปฏิบัติ 
- การบริหารโครงการพัฒนา 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๑0 พล.ต.ท.วันชาติ  ค าเครือคง ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ 

ส านักงาน
ต ารวจ

แห่งชาติ 

 ปริญญาตร ี
- รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต จากโรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ 

ปริญญาโท 
- ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์ ม.
รามค าแหง 

อื่น ๆ 
- หลักสูตรชั้นนายร้อย 

รุ่นที่ ๗๐ 
- หลักสูตรการสืบสวน

คดีอาญา 
-  หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่น

ที่ ๕๔ 
- หลักสูตรหลักประจ า 

รุ่นที่ ๗๒ 
- หลักสูตรผู้ก ากับการ 

รุ่นที่ ๓๑ 
 
 
 

- ผบ.มว.กองร้อย ๓ กก.ตชด. 
เขต ๖ อ.แม่ระมาด จว.ตาก 

- ผบ.ร้อย ๓ กก.๑ บก.กฝ.     
อ.ชะอ า จว.เพชรบุร ี

- หนผ.๓ กก๑ บก.กฝ. อ.ชะอ า 
จว.เพชรบุรี 

- รอง ผกก.๑ บก.กฝ. อ.ชะอ า 
จว.เพชรบุรี 

- รอง ผกก.๓ บก.อก.ตชด. 
- ผกก.๓ บก อก.ภ.๘ 
- ผกก.๑ ผง.๑ สนผ. 
- รอง ผบก.ผง.๑ 
- รอง ผบก.ศปก.ตร. 
- ผบก.ยศ. 
 

- การท างานมวลชนสัมพันธ์ของ
ต ารวจตระเวนชายแดน 

- แผนและค าสั่งยุทธการ 
หลักสูตร ผกก., สว.,ฝอ.ตร.
(วตร.) 

- การจัดท าแผนของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

11 พล.ต.ต.ชาลี  เทพา ข้าราชการ
บ านาญ 

 ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร.) จาก 

รร.นรต. 
ปริญญาโท 
- พัฒนบริหารศาสตร

บัณฑิต(พัฒนาสังคม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

อื่น ๆ 
- หลักสูตรเสนาธิการ

ทหารบก หลักสูตร
หลักประจ า ชุดที่ ๖๗ 
โรงเรียน เสนาธิการ
ทหารบก 

 

- ผบ.มว.ตชด. 
- รอง ผบ.ร้อย ตชด. 
- หน.ผ.๔ กก.อก.บก.ตชด. ภาค๒ 
- รอง ผกก.อก.ตชด.ภาค ๒ 
- รอง ผกก.ตชด.๒๒ 
- รอง ผกก.ตชด.๒๔ 
- ผกก.รอง หน.ภ.จว.สตูล 
- ผกก.อก.ภ.จว.สตูล 
- ผกก.๖ ทล. 
- ผกก.สภ.อ.พรานกระต่าย 
 จว.ก าแพงเพชร 
- ผกก.๒ งป. 
- รอง ผบก.งป. 
- รอง ผบก.อก.ภ.๓ 
- รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร 
- ผบก.ตชด.ภาค ๓ 
- รอง ผบช.ตชด. 
 

- หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ
งานในหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการ 

- หลักสูตรผู้ก ากับการต ารวจงาน
ในหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการ 

- การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ 
หลักสูตร ฝอ.ตร.,ผกก. และฝ่าย
อ านวยการหลักของ   ภ.๑-๙ 

- การฝึกแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติ 
หลักสูตรการบริหารงานต ารวจ
ชั้นสูง 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๑2 
  

พล.ต.ต.วรยุทธ  อินทรสุวรรณ     
             

ข้าราชการ
บ านาญ 

 ปริญญาตร ี
- บริหารธุรกิจ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ 
ปริญญาโท 
- รัฐประศาสนศาสตร์  

ประเทศฟิลิปปินส ์

- ผกก.งป.  
- ผกก.รน.  
- รอง ผบก.พธ. 
- รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. 
- ผบก.งป. 
 

- อาจารย์พิเศษปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรบรรยาย 

- วิชางบประมาณ ของ ตร.
วิชาการบริหารงานพัสดุ     
แก่หลักสูตรต่าง ๆ คือ 
- หลักสูตร สว 
- หลักสูตร ผกก. 
- หลักสูตรฝอ. 
- หลักสูตร บตส. 
- หลักสูตรพนักงานสอบสวน 

- วิทยากรบรรยาย การจัดท า  
ค าขอต้ังงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณของ ตร.      
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด 
ตร. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

๑3   รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธ์ุ 

ผู้ อ าน วย ก าร
หลักสูตร ปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาการบริหาร
และการพั ฒนา
(ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ )คณะ
รั ฐ ป ร ะ ศ าส น
ศาสตร์  สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ น 
บริหารศาสตร์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี
- รัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิต  โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ 

ปริญญาโท 
- รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัย 
Kentucky. 

ปริญญาเอก 
- Doctor Of  

Philosophy (Ph.D.), 
Public  Policy  
Analysis & 
Administration 
Saint  Louis  
University, Saint  
Louis,  Missouri 

บณัฑิตศึกษา 
- Graduate  

Research  Student, 
Political  Science, 
Kyushu University, 
Fukuoka,Japan 

- คณะท างาน อนุกรรม
การศึกษามาตรการป้องกัน
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการใช้
อ านาจเกินขอบเขต กรณีเจ้า
พนักงานต ารวจใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ  
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) (๒๕๕๑) 

- สถิติและการวิจัยข้ันสูงด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเชิงกลยุทธ์  หลักสูตร
การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
วางแผน  สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ์

- วิทยากรบรรยายวิชานโยบาย
สาธารณะฯ  หลักสูตร ผกก.
,สว.,ฝอ.ตร.(วตร.) 

- วิชาการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรม 

- วิชาอาชญากรรมพิเศษ 
- วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการการน านโยบายไป
ปฏิบัติและการประเมินผล 

- วิชาระเบียบการวิจัยข้ันสูง 
- วิชาระเบียบการวิจัยเชิง

ปริมาณ 

- รายงานวจิัย เรื่อง “พฤติกรรมท่ี
พึงประสงคข์องข้าราชการต ารวจ
ในฐานะตัวแปรกลาง  ระหว่าง
การรับรู้ความยุตธิรรมของ
องค์การด้านกระบวนการ และ 
การรับรู้การสนับสนนุจาก
องค์การ กับ ผลการปฏิบตัิงาน
ตามหน้าท่ี” (วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับ 
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑) 

- การศึกษาการใช้อ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบของต ารวจ  สนับสนนุ
โดย ส านักงาน ป.ป.ช. 

- การประเมนิสถานการณ์การค้ายา
เสพติดตามแนวชายแดน 

- การประเมนิผลกลไกอ านวยการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 
ด้วยทุนสนับสนนุจาก ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ระดับ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บธ.บ (การจัดการ) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

- ปริญญาโท พัฒน 
บริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต พบ. ม. 
(บริหารองค์การและ
การจัดการ) (เกียรติ
นิยมดี) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์สาขาบริหาร
องค์การและการ
จัดการ ได้รับโล่รางวัล
เรียนดีเย่ียม ระดับ
ปริญญาโท    และ
เกียรตินิยมดี 

- Doctoral of 
Business 
Administration 
(School of 
Management) , 
Faculty of 
Commerce, 

- รับราชการเมื่อปี 2527 จนถึง
ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ 
ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ
หลักสูตรนานาชาติคณะ
บริหารธุรกิจ  

- อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก  

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร 
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

การด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ให้แก่
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ประธานและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก  

- ที่ปรึกษาและนักวิจัยของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
สมรรถนะอาชีพโลจสิติกส์ ปี 
2557  

- ที่ปรึกษาและนักวิจัย ผู้จัดการ
โครงการ สถาบัน คุณวุฒิ
วิชาชีพ สมรรถนะอาชีพการ
รักษาความปลอดภัย          

- อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอกด้านการจัดการ การ
บริหารธุรกิจ  

- วิทยากรบรรยายให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก กสทช 
กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียบเรียงหนังสือต ารา วิชาการ
จัดการส านักงาน ระดับปริญญา
ตรี 

- หนังสือต ารา วิชาภาวะผู้น า
ระดับปริญญาตรีและโท เอก   

- หนังสือต ารา วิชาการจัดการ
สมัยใหม่ ระดับปริญญาตรี โท 
เอก วิชา พฤติกรรมองค์การ
ระดับปริญญาตรี โท และเอก  

- หนังสือต าราประกอบการเรียน
การสอนวิชา หลักการจัดการ 
และวิชา ภาวะผู้น า  

- หนังสือต าราวิชาการจัดการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
องค์การ หนังสือต าราวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ  

- งานวิจัยงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตร บริหารธุรกิจ
บัณฑิตจากผู้ประกอบการ 
ตีพิมพ์ใน วารสารวิจัย 2555 
การวิเคราะห์พหุโครงสร้าง 
Structural Equation Model 
(SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS  

- เผยแพร่บทความวิชาการเรื่อง 
Understanding strategic 



96 
 

   
 
  

ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒิ ต าแหน่ง 
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ผลงาน 
ทางวิชาการ 

 รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช  
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Charles Charles 
Sturt University, 
New South Wales. 
,Australia    
(Distance 
Education) 

- Post. Grad.  
(International 
Business 
Management),  
Faculty of 
Business and Law, 
Major in 
International 
Business 
management, De 
MontFort 
University, United 
Kingdom  

- ปริญญาเอก ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจ Ph.D. 
(Management) 

ปี 2558 
 

alliances in many 
perspective of many 
business 

- งานวิจัยเรื่องThe study of 
Subordinates’ job 
satisfaction of employee in 
Navanakorn Industrial 
Estate, Pratumthani   

- งานวิจัยเรื่อง An Empirical of 
international program 
efficiency in Thailand 
universities. 

- งานวิจัยเรื่อง The impact of 
transformational and 
transactional leadership to 
subordinates’job 
satisfaction, organization 
commitment and team 
effectiveness 

- งานวิจัยเรื่อง การจัดท าคุณวุฒิ
วิชาชีพ อาชีพโลจิสติกส์ โดย 
สมาคมคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช) ใน
ก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

- งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
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ผลงาน 
ทางวิชาการ 

รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช  
(ต่อ) 

ของอุตสาหกรรมพลาสติกโพลี
เมอร์ในประชาคมอาเชี่ยน  

- งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์ความส าเร็จ
ในอุตสาหกรรม อาหาร แปรรูป 
ในการเปิดเสรีประชาคม
อาเชียน 
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ผลงาน 
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15 
 

รศ.ดร. เฉลียว  วิทูรปกรณ์  
 

รองป ระธาน
เจ้ า ห น้ า ที่
บริหาร บริษัท
อี สเทิ ร์ นโพลี
เม อ ร์  ก รุ๊ ป
จ ากัด (มหาชน)  
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร. 
 

ปริญญาเอก Public 
Administration 
California 
International 
University  

 
 
 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัทอีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
จ ากัด (มหาชน)  

- อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล  

- วิทยากรนักบริหารระดับสูง
ธรรมศาสตร์และสังคม   

 
 

- หนังสือพ็อกเก็ตบุคเรื่อง  
สามเหลี่ยมอัจฉริยะ  

- งานวิจัยเรื่อง  
- The role of organization   

leader for sustainable 
business  

- The casual relationship 
between factor of genius 
triangle  

- The relationship 
between application of 
good governance of 
small and medium 
enterprise  
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

16 พล.ต.ต.ดร.ปรีดา สถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับการ 
กอง
อัตราก าลัง 
ส านักงาน
ก าลังพล 
ส านักงาน
ต ารวจ
แห่งชาติ 
 

 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย 
- ปริญญาตรี รัฐ
ประศาสนศาสตร์
บัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) 
จากโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ (นรต.๔๔)  
- ปริญญาโท รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต จาก คณะ
รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๓๙  
- ปริญญาเอก รัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต จากคณะ
รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑  

 

- การจัดต้ังสถานีต ารวจนครบาล
ใหม่ ช่วง พ.ศ.๒๕๓๗ - 
๒๕๔๐ การปรับโครงสร้าง กอง
บังคับการต ารวจนครบาล ๑-๙ 
เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๔๐  
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

และข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ    
การบริหารงานก าลังพล ของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
- งานศูนย์ควบคุมสั่งการและ

สื่อสารข้อมูล (Command 
Control Communication 
and Information- C3I)  
- หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจ
กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) 
และงานพัฒนา การมีส่วนร่วม
ของประชาชน    ในการ
บริหารงานต ารวจ
กรุงเทพมหานคร และสถานี
ต ารวจ  
- การบริหารเหตุวิกฤติในศูนย์

ปฏิบัติการ บช.น. (ศปก.น.) 

- อาจารย์พิเศษ/วิทยากร 
1) หลักสูตรปริญญาเอก 

คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิชาปรัชญาการเมือง 

2) หลักสูตรปริญญาเอก 
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิชาปรัชญาการเมือง 

3) หลักสูตรปริญญาเอก 
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  

4) หลักสูตรปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

5) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการต ารวจ และ
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรต่างๆ ของ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

- บทความ เรื่อง “ความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบ
ได้ (accountability) ในการ
บริหารงานต ารวจ: ศึกษา
เปรียบเทียบ ‘การต ารวจ 
นครบาลลอนดอน’ กับ
คณะกรรมการของต ารวจนคร
บาลไทย” เสนอ การประชุม
วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครัง้
ที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๐) “เมืองไทย 
ในระยะเปลี่ยนผ่าน” เมื่อวันที่ 
๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
-  คณะผู้วิจัย การสังเคราะห์

บทเรียนจาก     การ
ประเมินผลโครงการ/แผนงาน 
ของ สสส. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษา
พัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๙ 
- บทความเรื่อง Toleration and 

Religious Freedom in the 
Thai State: Tolerator and 
Tolerated วารสาร



100 
 

   
 
  

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
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พล.ต.ต.ดร.ปรีดา สถาวร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และจัดท าแผนปฏิบัติการ/
มาตรการในเหตุการณ์ส าคัญ 
ได้แก่ การชุมนุมประท้วงของ
มวลชนทุกกลุ่ม การรักษาความ
ปลอดภัยกรณีบุคคลส าคัญ
เดินทางมาปฏิบัติภารกิจใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แผน
รักษาความปลอดภัยการจัด
งานประชุมระดับนานา งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี งานต่อต้านและ
ป้องกันการก่อการร้ายในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  
- จัดท าแผนและยุทธศาสตร์งาน

ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  
- ท าหน้าที่เป็น โฆษก

กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
- งานฝ่ายก าลังพล ศูนย์

ปฏิบัติการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
- จัดท ายุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๖ 
- ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ

6) หลักสูตร สารวัตร, 
หลักสูตรผู้ก ากับการ, 
หลักสูตรฝ่ายอ านวยการ  
วิทยาลัยต ารวจ 
กองบัญชาการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

7) วิทยากร การฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจ 
หลักสูตรต่างๆ ในหัวข้อ
การบริหารงานต ารวจ การ
บริหารงานบุคคล การมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ฯลฯ  

8) หลักสูตรสารวัตร  สาย
งานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงพยาบาล
ต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
(รุ่นที่ 23) 

9) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สังคมศาสตร์ (Journal of 
Social Science) คณะ
รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ 
- บทความ เรื่อง “ขันติธรรมและ

เสรีภาพทางศาสนาตามแนวคิด
ของ จอห์น ล็อค (John 
Locke’s Concept of 
Toleration and Freedom of 
Religion) เสนอใน “การประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ 
(The 6th National 
Symposium on Graduate 
Research) ณ อาคารมหิตลาธิ
เบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) 
- บทความ เรื่อง ข้อผูกมัดแห่ง

สังคมการเมือง: บางแง่มุมจาก
ศาสนาแห่งพลเมือง” เสนอ การ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
๙ (พ.ศ.๒๕๕๑) วันที่ ๒-๓ 
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ปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 
พ.ศ.2560-2561 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

ในคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (ต ารวจ) พ.ศ.
2560-2561 
- การพัฒนาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการต ารวจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ และ
การจัดท าหลักสูตรควบ
ปริญญาตรี2 ปริญญา รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการต ารวจ และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
- การพัฒนาด้านความร่วมมือ

ทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ กับสถาบัน 
การศึกษาต่างประเทศ     
(พ.ศ.2560-2561)  

ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ คณะ
รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- งานวิจัยเรื่อง การต่อสู้เพ่ือ

ปกป้องพระพุทธศาสตร์ในฐานะ
การแสดงออกของธรรมวิทยา 
แห่งพลเมืองแบบจารีตประเพณี 
(Militant Buddhism as An 
Expression of Traditional 
Civic Religion) ในโครงการ
วิกฤติความแตกแยกของธรรม
วิทยาแห่งพลเมือง การศึกษาค า
ประกาศธรรมของประกาศกร่วม
สมัย ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  ปี พ.ศ.๒๕๕๒  
- งานวิจัยเรื่อง การศึกษา

มาตรการป้องกันเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต กรณีเจ้าพนักงาน
ต ารวจใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ ได้รับการสนับสนุนจาก 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปี 
๒๕๕๒ (ร่วมคณะวิจัย)  
- งานวิจัยเรื่อง “ต ารวจกับการ

เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของ
ไทย” ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
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จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ.๒๕๕๗  
- งานวิจัยเรื่อง “การศึกษา

เปรียบเทียบการบริหารจัดการ
งานต ารวจและกฎหมายที่
เก่ียวข้องของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือการดูแลความ
ปลอดภัยสาธารณะ” ปี พ.ศ. 
2560 ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 
- ชุดหนังสือ เรื่อง การบริหาร

จัดการงานต ารวจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดูแลความ
ปลอดภัยสาธารณะ 10 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
(Police Administration and 
Related Laws for Providing 
Public Safety in 10 ASEAN 
Countries), 2561 
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17 รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร 
เกษโกมล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(สบ ๕) กลุ่ม
งานอาจารย์  
หัวหน้า
ภาควิชา
หลักการ
พยาบาล 
วิทยาลัย
พยาบาล
ต ารวจ
โรงพยาบาล
ต ารวจ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย       

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย         

- ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ) จาก
มหาวิทยาลัยรังสิต 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) จาก
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- พยาบาลศาสตร์ จาก
วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 

 
 

- คณะท างานจัดท าข้อเสนอการ
จัดต้ัง "ศูนย์พัฒนาระบบวิจัย
และนวัตกรรมด้านพฤติกรรม
ไทย" ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๒ 

- คณะท างานการประชุมสัมมนา
งานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์
ด้านระบบพฤติกรรมไทย 
ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรม
น าแก้วิกฤติชาติ" ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒      

- คณะนักวิจัยโครงการพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมิน
มาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ทีมประเมินผล ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือการติดตาม
ประเมินผลแผนสร้างเสริมสุข

- วิทยากร ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ วิทยาลัยการ
ต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาล
ทหารเรือ มหาวิทยาลัยสยาม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
นนทบุรี 

- อาจารย์พยาบาล และอาจารย์
ผู้สอนและรับผิดชอบวิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ โรงพยาบาล
ต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

 
 

- วารสารพยาบาลทหารบก :
ห้องเรียนเสมือนจริง กับการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
พยาบาลในยุคดิจิตอล 

- วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ : ผลของโปรเเกรม
ส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการมี
ส่วนร่วมของสามีต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
เเละการจัดการกับความเครียด
ของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นครรภ์
เเรก โรงพยาบาลเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม 

- วารสารพยาบาลต ารวจ :ความ
คาดหวังและการรับรู้ของ
ข้าราชการต ารวจในเขต
กรุงเทพมหานครต่อคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลต ารวจ 

- วารสารพยาบาลต ารวจ :
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้าน
พุทธิปริเขต ดัชนีความยากง่าย 
ดัชนีอ านาจจ าแนก และ
ประสิทธิภาพตัวลวงของ
ข้อสอบแบบเลือกตอบ กลุ่ม
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รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร 
เกษโกมล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาวะในองค์กรหลักระยะ ๓ ปี 
ของส านักงานกองทัน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- รับทุนโครงการ "วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ: ภายใต้
แผนงานวิจัยและพัฒนาการใช้
นวัตกรรมนิทานเพ่ือพัฒนาจิต
ลักษณะแก่เด็กไทย" 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- รับทุนโครงการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเพ่ือประเมินผลการ
ฝึกอบรมขับข่ีอย่างปลอดภัย
ในนักเรียนวัยรุ่น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- รับทุนโครงการวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยเชิงเหตุและเชิงผลของ
อาจารย์พยาบาลในการ
ปลูกฝังอบรมนักศึกษา
พยาบาลให้ไม่ทนต่อการทุจริต 
สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- หัวหน้าส านักงานนายแพทย์
ใหญ่ โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.

วิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

- วารสารพยาบาลต ารวจ :การ
ให้บริการปรึกษาทางสุขภาพ:  

  การพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล 

- วารสารพยาบาลต ารวจ :ความรู้ 
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ การศึกษา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 

- วารสารพยาบาลทหารบก : การ
เขียนข้อสอบแบบเลือกตอบเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดแบบมี
วิจารณญาณ ตามกรอบ
กระบวนการพยาบาล 

- วารสารพยาบาลต ารวจ : 
โครงการน าร่องเพ่ือการสง่เสริม
การใช้และการเข้าถึงถุงยาง
อนามัยอย่างทั่วถึง ของ
ข้าราชการต ารวจในจังหวัด
กาญจนบุรี 

- วารสารพยาบาลต ารวจ : การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวีของ
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร 
เกษโกมล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

- หัวหน้าส านักงานผู้บังคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖-
๒๕๕๔ 

- ผู้จัดการคุณภาพ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในและ
ภายนอก คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
คณะกรรมการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลภายนอกเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต คณะกรรมการ 
วิทยากร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
ฝึกอบรม และสนับสนุนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาล
ภาคสนาม คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ขอรับการแต่งต้ัง
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
และพัฒนาหลักสูตร 
คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

ข้าราชการต ารวจในจังหวัด
กาญจนบุรี 

- วารสารพยาบาลต ารวจ : 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ส าหรับบุคลากรของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคเอดส ์

- วารสารพยาบาลต ารวจ : การ
สร้างแบบวัดจิตลักษณะและ
พฤติกรรม แบบมาตรประมาณ
ค่า 

- วารสารพยาบาลต ารวจ : 
หลักการและแบบการวิจัย
ทางการพยาบาล 

- วารสารพยาบาล : การศึกษา
พฤติกรรมด้านการติดเชื้อ เอช 
ไอ วี ของข้าราชการต ารวจ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

- วารสารวิธีวิทยาการวิจัย : การ
วิจัยและพัฒนาระบบการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาลตามแนวคิดการ
ประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร 
เกษโกมล (ต่อ) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช 

- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยและวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทและเอก ของ
อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและเอกชน 

- บรรณาธิการวารสารพยาบาล
ต ารวจของสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลต ารวจ กอง
บรรณาธิการวารสารพยาบาล
กองทัพบก วารสารพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
และ peer review ของ
วารสารระดับชาติ  
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บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มวิชาการบริหาร  
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

18 พ.ต.อ.ดร.ไกรวิน วัฒนสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง ผบก. 
กอง
ยุทธศาสตร์ 

 - ปริญญาเอก ดุษฎี
บัณฑิต สาขาอาชญา
วิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาโท Master 
of Public 
Administration, 
Kentucky State 
University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี รัฐ
ประศาสนศาสตร์
บัณฑิต โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ  

 
 
 

- รองสารวัตรสืบสวน สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

- รองสารวัตรแผนวิเคราะห์และ
ประเมินผล กองก ากับการ 1 
กองก าลังพล 

- รองสารวัตรฝ่ายวิเคราะห์และ
ก าหนดต าแหน่ง กอง
อัตราก าลัง 

- รองสารวัตรป้องกันปราบ 
สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี 
กองบังคับการต ารวจนครบาล
ใต้ 

- สารวัตรจราจรสถานีต ารวจ
นครบาลท่าเรือ กองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 5 

- สารวัตรงาน 2กองก ากับ 2 
กองอัตราก าลัง ส านักงาน
ก าลังพล 

- รองผู้ก ากับการฝ่ายองค์การ
ต ารวจสากล 

- รองผู้ก ากับการฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล กองวิจัยและ

- อาจารย์พิเศษโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ หลักสูตร นรต. 
และ ผกก. 

- อาจารย์พิเศษสถาบันส่งเสริม
งานสอบสวน หลักสูตร 
พนักงานสอบสวน
ผู้ช านาญการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (2556) 

-วิทยากรหลักสูตร “การสร้าง
วิทยากรด้านบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามกา
บริหารงานต ารวจ ประจ า
สถานีต ารวจ” (2557) หัวข้อ 
“การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ตรมยุทธศาสตร์ ตร.” 

- วิทยากรโครงการฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจประจ าสถานี
ต ารวจชุมชน (2557) หัวข้อ 
“แนวคิดต ารวจเพ่ือชุมชน 
(Community Policing) และ
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานีต ารวจชุมชน 

- งานวิจัยเรื่อง “ความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของประชาชนผู้
อาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย” 

- งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจการต ารวจ” 

- คู่มือหัวหน้าสถานีต ารวจ 
(2556) 

- บทความ “โคบัง (Koban) 
หัวใจระบบต ารวจเพ่ือ
ประชาชน (Community 
Policing) ประเทศญ่ีปุ่น 

- คณะอนุกรรมการ ก.ตร. 
เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ร่วมจัดท าสมรรถนะของ
ข้าราชการต ารวจเพ่ือการ
พัฒนา 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พ.ต.อ.ดร.ไกรวิน วัฒนสิน 
(ต่อ) 

พัฒนา 

- รองผู้ก ากับการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

- ผู้ก ากับการกลุ่มงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

- รองผู้บังคับการประจ ากองการ
ต่างประเทศ 
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บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มวิชาการบริหาร  
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

19 พ.ต.อ.หญิง ดร. ศรีสกุล 
เจริญศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้บงัคับ
การ กองตรวจ
ราชการ 7 
ส านักงานจเร
ต ารวจ 

 - ปริญญาเอก รัฐ
ประศาสนศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

- ปริญญาโท รัฐ
ประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต 

- ปริญญาตรี พยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 

 
 
 

- พยาบาลตรี โรงพยาบาล
ต ารวจ 

- รอง สว.ทพ. 
- สว.อก.ทพ. 
- รอง ผกก.กอ.รทน. 
- รอง ผกก.กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ภาพรวม ศปก.ตร. 
- ผกก.กลุ่มงานแผนทางการ

บริหาร กองยุทธศาสตร์ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

- ผกก.กลุ่มงานบริหารความ
เสี่ยง กองยุทธศาสตร์ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

- รอง ผบก.ยศ. 
- รองผู้บังคับการ กองตรวจ

ราชการ 7 ส านักงานจเร
ต ารวจ  

 

- หลักสูตรฝ่ายอ านวยการ
ต ารวจ, หลักสูตรสารวัตร และ
หลักสูตรผู้ก ากับการ วิทยาลัย
การต ารวจ 

- หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ 
- หลักสูตรนิติกร, หลักสูตร

พนักงานสอบสวน 
- วิทยากรอบรม หัวข้อ 

ยุทธศาสตร์, แผนงาน, 
โครงการ, ตัวชี้วัด, การ
ประเมินผล, การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

- บทความวิชาการ เรื่อง 
พัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

- บทความวิชาการเรื่อง 20 ปี 
โครงการพัมนาสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน อดีต : ปัจจุบัน : 
อนาคต 

- คู่มือการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- คู่มือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- คู่มือการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

- งานวิจัยเรื่อง ธรรมภิบาล 
วัฒนธรรมองค์กร กับ
ประสิทธิผลองค์การ ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

- งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พ.ต.อ.หญิง ดร. ศรีสกุล 
เจริญศรี (ต่อ) 

การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติของตรวจ
คนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอน
เมือง 

- งานวิจัย เรื่อง ความส าเร็จของ
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาด
สองแคว อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

- คู่มือประกอบการเรียนการสอน
วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
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บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มวิชาการบริหาร  
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

20 พล.ต.ต.ประสิทธ์ิ เฉลิมวุฒิศักด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการ
คณะกรรมกา
รคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 - นายร้อยต ารวจ รุ่นที่ 
37 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
- เนติบัณฑิตไทย 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
- รัฐประ 
 
 

 
 

- รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน 
สภ.เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 

- รองสารวัตร แผนกวินัย กอง
ก ากับการก าลังพล กองบงัคับ
การอ านวยการ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1 

- รองสารวัตร แผนรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัย กองก ากับ
การแผนรักษาความมั่นคง 
และความปลอดภัย กองบังคับ
การอ านวยการ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1 

- รองสารวัตร แผนก 3 กอง
ก ากับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 
1 

- สารวัตรสืบสวนสอบสวน สภ.
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

- สารวัตรงาน 3 กองก ากับการ 
1 กองบังคับการอ านวยการ 
ต ารวจภูธรภาค 1 

- สารวัตร สภ.ต าบลสวน
พริกไทย จังหวัดปทุมธานี 

- รองผู้ก ากับการอ านวยการ 

- วิทยากรบรรยาย หลักสูตร สว.
, ผกก., บตส. วิทยาลัยการ
ต ารวจ กองบัญชาการศึกษา 

- อาจารย์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พล.ต.ต.ประสิทธ์ิ เฉลิมวุฒิศักด์ิ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ 

- รองผู้ก ากับการ 3 กองบังคับ
การอ านวยการ ต ารวจภูธร
ภาค 1 

- ผู้ก ากับการ 3 กองบังคับการ
อ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 1 

- ผู้ก ากับการ 4 กองบังคับการ
อ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 1 

- รองผู้บังคับการ ประจ า
ส านักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ 

- รองผู้บังคับการกองรองทุกข์ 
- ผู้บังคับการกองคดีอาญา 

ส านักงานกฎหมายและคดี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ผู้บังคับการกองกฎหมาย 
ส านักงานกฎหมายและคดี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- รองผู้บัญชาการส านักงาน
กฎหมายและคดี ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

- รองผู้บัญชาการต ารวจนคร
บาล 

- ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี 

- เลขาธิการคณะกรรมการ



113 
 

   
 
  

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พล.ต.ต.ประสิทธ์ิ เฉลิมวุฒิศักด์ิ 
(ต่อ) 

คุ้มครองผู้บริโภค 
ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
- คณะกรรมการโรงพิมพ์ต ารวจ 
- คณะกรรมการสถาบันรับรองม

ตราฐานไอเอสโอ 
- คณะกรรมการก ากับการทวง

หน้ี 
- คณะกรรมการพิจารณาสิทธิ

พิเศษของหน่วยงานรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปัญหากฎหมายและค า
อุทธรณ์ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

- คณะอนุกรรมการก.ตร.
เก่ียวกับการร้องทุกข์ 

- คณะอนุกรรมการฝายกฎ 
องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ 

- คณะอนุกรรมการสง่เสรืมค
วามร่วมมือประสานงานและ
ติดตามในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
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บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มวิชาการบริหาร  

 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

21 พล.ต.ท.หญิง ดร. ศิริจันทร์ 
จันทร์แสงสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ ตร. 

- ข้าราชการ
บ านาญ 

- อาจารย์
พิเศษ
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

- ทีป่รึกษา 
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ของ
ส านักงาน
ประกัน    
สังคม 

 

 ปริญญาตร ี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การเงินและการ
ธนาคาร) 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ปริญญาโท 
- ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต (การบริหาร
และพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร ์
ปริญญาเอก 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(การบริหารการ
พัฒนา) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

- สารวัตรแผนกงบประมาณ 
กองการเงิน 

- รองผู้ก ากับการ กลุ่มงาน
วิชาการการเงิน 

- ก ากับการฝ่ายตรวจจ่าย 2 
กองการเงิน 

- ผู้ก ากับการฝ่ายบัญชี กอง
การเงิน 

- รองผู้บังคับการ กองการเงิน 
- ผู้บังคับการกองการเงิน 
- รองผู้บัญชาการส านักงานง

ประมาณและการเงิน 
อื่นๆ 
- เหรัญญิก เลขานุการ ใน

คณะกรรมการมูลนิธิบุณยะ
จินดา เพ่ือข้าราชการต ารวจและ
ครอบครัว 

- คณะท างานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน 

- เหรัญญิกในคณะกรรมการ
มูลนิธิแพทยศาสตร์ต ารวจ 

- คณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างาน

- วิทยากรบรรยายวิชาการ
บริหารงานการเงิน ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

- วิทยากรบรรยายวิชาการ
บริหารงบประมาณและ
การเงิน ของส านักงาน
ข้าราชการต ารวจ หลักสูตร
ฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
หลักสูตรผู้ก ากับการ หลักสูตร
บริหารงานต ารวจชั้นสูง 

- อาจารย์พิเศษวิชาการพัฒนา 
ความสามารถของบุคคลและ
กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

- วิทยากรบรรยายพิเศษ 
หลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ด้านการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐ 
ส าหรับผู้อ านวยการกองคลงั 
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง 

- อาจารย์พิเศษวิชาระบบ

- งานวิจัย เรื่องต้นทุนผลผลิตของ
สถานีต ารวจนครบาล 

- รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถานีต ารวจนครบาล. 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พล.ต.ท.หญิง ดร. ศิริจันทร์ 
จันทร์แสงสว่าง (ต่อ) 

 
 
 

ในต่างประเทศของกรมจัดหา
งาน  กระทรวงแรงงาน 

- ได้รับการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง หมายเลข 
5203 ระดับ 3 

การเงิน การบัญชีและภาษี ณ 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
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บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มวิชาการบริหาร  
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

22 พ.ต.อ.หญิง สมพร  
เหล่าอ านวยชัย 

รอง ผบก.กง.  ปริญญาตร ี
-บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

-นิติศาสตร์บัญฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรม  
ศาสตร ์

 
 
 

- ต าแหน่ง รอง สว. จนถึง รอง 
ผบก.กง. 

- วิทยากรบรรยายวิชาการ
บริหารการเงิน หลักสูตร สว.
,หลักสูตร ฝอ.ตร. หลักสูตร 
ผกก. หลักสูตร บตส. และ
หลักสูตรอื่นๆของหน่วยต่างๆ 
ในสังกัด ตร. 
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บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มวิชาการบริหาร  
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

23 พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาจารย์ (สบ ๕)
(ทนท.บริหารกลุ่ม
วิชาบริหารงาน
ต ารวจ) กอจ. 

 ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร.) รร.นรต. 
- น.บ. (รามค าแหง) 
ปริญญาโท 
- ร.ม.(จุฬาฯ) 
- LL.M. in 

international Law 
(Monash)  

- LL.M. in Cyberlaw 
(Leeds) 

ปริญญาเอก 
- ร.ด. (จุฬาฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- รอง สวส.สน.ปทุมวัน 
- รอง สว.งาน2 (กพ.)บก.น.

6 
- นว.ผบก.น.6 
- สว.ชุดปฏิบัติการที่ 2               

ศูนย์รวมข่าว บช.น. 
- สว.ธร.สน.ปทุมวัน 
- สว.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตท. 
- รอง ผกก.ฝ่ายองค์การ

ต ารวจสากล ตท. 
- ผกก.ฝ่ายพิธีการและการ

รับรอง ตท. 
- ผกก.ฝ่ายสนธิสัญญาและ

กฎหมาย ตท. 
 

- วิชา นโยบายสาธารณะ ว.ตร. 
- วิชา อาชญากรรมข้ามชาติ 

รร.นรต. 
- วิชา การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ รร.นรต. 
- วิชา กฎหมายอาญาระหว่าง

ประเทศ รร.นรต.  
- วิชา กฎหมายอาชญากรรม

ข้ามชาติและการก่อการร้าย 
สบส. 

- วิชาอาเซียนศึกษา สบส. 
- วิชาสัมมนาอาชญากรรม

เฉพาะในสังคมไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วิชา Peace & Governance 
มหาวิทยาลัยสยาม 

- วิชากฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ (นิด้า)   

- วิชากฎหมายธุรกิจระหว่ง
ประเทศ Stamford 
University  

วารสารต ารวจ 
- การจัดการการก่อการร้ายร่วมสมัย: 

ความเข้าใจพ้ืนฐาน (ปีที่ 40 ฉบับที่ 
401 เม.ย.-มิ.ย.2549) 

- การจัดการการก่อการร้ายร่วมสมัย: 
การต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ปี
ที่ 40 ฉบับที่ 403 ต.ค.-ธ.ค.
2549)  

- กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนใหม่กับ
สถานการณ์ประเทศไทย: หลักการ
พ้ืนฐาน (ปีที่ 44 ฉบับที่ 417 ต.ค-
ธ.ค. 2551) 

- กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนใหม่กับ
สถานการณ์ประเทศไทย: วิธีการส่ง          
ข้ามแดน (ปีที่ 45 ฉบับที่ 418, 
ม.ค.- มี.ค.2552) 

- บทบาทส านักงานต ารวจแห่งชาติใน
การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ (ปีที่ 47 
ฉบับที่ 429 ต.ค.-ธ.ค.2554) 

- อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคาม
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ต่อ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ปีที่ 
51 ฉบับที่ 445 ต.ค.-ธ.ค.2558) 

 



118 
 

   
 
  

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาฯ  
- ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการ

ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  ปีที่ 
46 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2559)  

NIDA Development Journal  
- ความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วย

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อาเซียน: ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
เพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ปีที่ 
56 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.2559) 

สรรพากรสาสน์ 
- กระบวนทัศน์ใหม่ของการให้บริการ

สาธารณะ: เงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลง (ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 
ต.ค.2548) 

- ทุนทางสังคมและการพัฒนา
ประเทศ (ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 ต.ค.
2548) 

- ค่าปรับจราจร: รายได้เข้ารัฐหรือเข้า
ใคร  (ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 ม.ค.
2550) 

- “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายไทย                  
(ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 เมษายน 
2550) 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายไทย 2             
(ปีที่ 54 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม
2550) 

- ราเกซไปไหน: คดีเศรษฐกจิการเงิน
กับการส่งผูร้้ายข้ามแดน 

Stamford Journal  
Preventing Online Identity 
Theft in Thailand: A 
comparative study of 
establishing identity theft law 
with special reference to the 
identity theft model law in 
the United Kingdom, the 
United States of America and 
Canada (Volume June 2013 –
December 2013) : 22-28 

Southeast  Bangkok Journal 
  Collaborative Policing against 

Online Identity Theft: A 
Strategic Proposal of Thailand 
for Law Enforcement             
(ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม  2559) 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ 
(ต่อ) 

 

เอกสารประกอบการศึกษา                  
คณะมนุษย์นิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- มนุษย์ในระบบประชาคมโลก 

(หน่วยที่ 9) และ ประชาสังคมกับ
ระบบนิเวศ (หน่วยที่ 13)   

งานวิจัย 
- โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สนับสนุนโดยส านักกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี 2555 

- โครงการวิจัย เรื่อง มาตรการพัฒนา
งานเมทแอมเฟตามีนในประเทศ
ไทย  โดยส านักกิจการและโครงการ
ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 
ส านักงานอัยการสูงสุด  

 

                                                                                            ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

                     พ.ต.อ. 
                                       (ชิตพล  กาญจนกิจ) 

    
                    วันท่ี       ก.ค.62 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหาร 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

24 ผศ.ดร.นพดล  
กรรณิกา 
 
 

- ผู้อ านวยการ ส านักวิจัย 
ซูเปอร์โพล 
-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสถิติ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความทางวิชาการ 
Thammasat Journal 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
- อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัย UCSI 
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วิศวกรรม 
การจัดการ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ปริญญาโท บริหารนโยบาย 
มหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ 
วอชิงตัน ดีซี 

ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัย 
มหาวิทยาลัย มิชิแกน 
ปริญญาโท สังคมวิทยา 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ 
สาขา ปรัชญา วิทยาลัย
แสงธรรม 

 
 
 
 
 
 

- CEO ส านักวิจัย มหาวิทยาลัย 
UCSI กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย   

- อาจารย์ประจ า คณะ Business 
and Information Science 
มหาวิทยาลัย UCSI กัวลาลัมเปอร์ 
มาเลเซีย  

-  ผู้อ านวยการส านักวิจัย ซูเปอร์โพล  
-  ที่ปรึกษา ผบ.ตร.  
- ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงแรงงาน  
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย เอแบคโพล  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ วารสาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยต ารวจ 
มหาวิทยาลัย UCSI 

มาเลเซีย 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ   

สามพราน 

- The Effect of Electoral Rules 
on Public Goods Provision: 
An Experiemental Approach 
in Thailand, City University 
of Hong Kong: SEARC at the 
College of Liberal Arts and 
Social Sciences (2014)  

-  การจัดท ามาตรวัดระดับคุณธรรม
จริยธรรม ส านักงาน ปปช. 
กรุงเทพมหานคร (2562) 

-  How the Media and 
Government Agencies Make 
Use of Polls: Insider's 
Observation and Perspective 
in Political Polling in Asia - 
Pacific Edited by Alastair 
Carthew and Simon 
Winkelmann, Konrad 
Adenauer Stiftung, 2012 

                                                                    
                                                                                            ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

                     พ.ต.อ. 
                                       (ชิตพล  กาญจนกิจ) 

            อาจารย์ (สบ5) (ทนท.บริหารกลุ่มวิชาบริหารงานต ารวจ) กอจ.                          
                            วันท่ี       ส.ค.62 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ แต่มีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสถาบันการศึกษาในสังกัด ตร.เป็นกรณีพิเศษ (กลุม่วิชาการบริหาร) 

                          (ชิตพล  กาญจนกิจ) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย 
(สืบสวน)       
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง 
ผบ.ตร. 

- ปริญญาเอก   
  สาขาการบริหารการ
พัฒนาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
สถาบันพัฒนาบริหาร
ศาสตร์(นิด้า)  
ปริญญาโท   
  รัฐประศาสนศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย          
ปริญญาตรี  
  รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ     

-ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
-ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา 
-รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค 2 
-รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค 4 
-รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการ
ศึกษา 
-รองผู้บัญชาการ ประจ าส านักงาน 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
-ผู้บังคับการ  ต ารวจทางหลวง 
-ผู้บังคับการ  ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ  กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1 
-ผู้บังคับการ  ต ารวจภูธรจังหวัดตราด 

 

-17 มี.ค.58 บรรยายหลักสูตร สว.
142 หัวข้อเทคนิคภาวะผู้น า 
-15 มี.ค.58 บรรยายสมาคมฝึกพูด 
หัวข้อ เทคนิคการประชุม 
-12 มี.ค.58 บรรยายหลักสูตร 
บตส.รุ่น 39 หัวข้อเทคนิคภาวะผู้น า 
-10 มี.ค.58 บรรยายต ารวจโรงงาน 
เก่ียวกับคุณสมบัติและหน้าทีของ
ต ารวจโรงงาน 
-5 มี.ค.58 บรรยายพิเศษ3/4 ตาม
โครงการ สร้างวิชา จริยธรรมและ
มารยาทในการสืบสวนหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

2. พล.ต.ท.วรรณรัตน์   คชรักษ ์ ข้าราชการ
บ านาญ 

- -รป.บ.(ตร) 
รร.นรต. 

-ผบก.ป. 
-ผู้ช่วย ผบช.ก. 
-รอง ผบช.ก. 
-ผบช.ภ๘ 
-ผบช.น. 

 - วิชาการสืบสวนและเทคนิค 
   การสืบสวน 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
    (ก้าวหน้า) 
  - หลักสูตร สว. 
  - หลักสูตร ผกก. 
  - หลักสูตร บตส. 
 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การ
ท างาน 

ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

3. พล.ต.ท.ธีรวัฒน์  ณ ป้อมเพชร 
 

ข้าราชการ
บ านาญ 

- ปริญญาตร ี
-สาขาวิทยาการต ารวจ
จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
-การต่อต้านการหยุด
กิจกรรมการก่อการร้าย 
จาก สบพ. 

- รอง สว.ผ.๓ กก.๒ ส. 
- รอง ผกก.๒ ส. 
- รอง ผกก.๕ ส.๑ 
- ผกก.บช.ส. 
- รอง ผบก.หน.ส่วนวิชา
ป้องกันปราบปราม 
สบพ. 
- ผบก.สบพ. 
-ผบก.สบร.(ILEA) 
-รอง ผบช.ศ. 

-วิชาการสืบสวน, การข่าว
กรอง,การต่อต้านการก่อการ
ร้าย,เทคนิคการสืบสวน, การ
สะกดรอย 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
(ก้าวหน้า) 
  - หลักสูตร สว. 
  - หลักสูตร ผกก. 
  - หลักสูตร บตส. 
  - หลักสูตรการเจรจาต่อรอง
ตัวประกัน 
 

- เอกสารการบรรยายวิชาต่อต้านการก่อ
การร้าย 
- เอกสารการบรรยายวิชาการข่าวกรอง 
- เป็นผู้มีความรู้ในงานอารักขาผู้น าเป็น
ที่ยอมรับส าหรับนานาชาติ ถึงขนาด
ต ารวจนครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สา
ธรารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 
๑๖ เชิญไปบรรยายพิเศษในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญและการรักษา
ความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับอาเซียน 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทาง
วิชาการ 

4. พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร  เพราะสุนทร ผู้ช่วย 
ผบ.ตร. 

- ปริญญาตร ี
 - (รปบ.(ตร.)) โรงเรียนนายร้อย
ตารวจ, ๒๕๒๗  
 - (นบ.) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 
๒๕๔๖ 
ปริญญาโท  
- (MPA) Kentucky State U., 
USA, ๒๕๓๐  
- (MSC. (Computer).) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓  
 - (อ.ม. (การล่ามอังกฤษ)) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔  
ปริญญาเอก 
 (Ph.D.(การเมืองฯและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 

๑. รองสารวัตรสอบสวน สถานี 
ต ารวจนครบาลปทุมวัน  
๒. รองสารวัตรแผนกทะเบียนพล 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
๓. รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 
สถานีต ารวจนครบาลบางรัก  
๔. สารวัตรงาน ๒ ส านักงานปราบปราม
ยาเสพติด  
๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานี
ต ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ  
๖. รองผู้ก ากับการอ านวยการ ส านักงาน
ก าลังพล  
๗. รองผู้ก ากับการ กองก ากับการสาย
ตรวจรถยนต์ฯ (๑๙๑)  
๘. ผู้กากับการ ๔ ศูนย์ข้อมูลฯ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๙. ผู้ก ากับการส่วนตรวจราชการ ๔ 
ส านักงานจเรต ารวจ  
๑๐. รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 
๕ ส านักงานจเรต ารวจ  
๑๑.รองผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรม
ระหว่างประเทศฯ  

วิทยากรบรรยายการ 
หลักสูตร บตส. และ ผกก. 
ของวิทยาลัยการต ารวจ 

 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน) 
ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงาน 

ทางวิชาการ 
 พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร  เพราะสุนทร  

(ต่อ) 
 
  

   การฝึกอบรม  
- หลักสูตร FBI session 239 FBI 
Quantico, Virginia, USA, 2009  
- หลักสูตร Senior Crisis 
Management University of 
Maryland, USA, 2010  
- หลักสูตร FBINA Retraining 
FBINA, KL, Malaysia, 2010  
- หลักสูตร FBINA Retraining 
FBINA, Manila, Philippines, 
2011  
- หลักสูตร Transnational Crime 
Training JCLEC, Semarang, 
Indonesia.2011  
- หลักสูตร FBINA Retraining 
FBINA, Sydney, Australia, 2012  
- หลักสูตร Criminal Intelligence 
Analysis Interpol, Montreal, 
Canada, 2013  
- หลักสูตร Facial Image Analysis 
DIAC, Canberra and Sydney, 
Australia, 2013  
- หลักสูตร Police Management 
Development Program PMDP, 
Sydney, Australia,2013  

๑๒.ผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรม
ระหว่างประเทศฯ (ILEA-Bangkok)  
๑๓. ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจ
คนเข้าเมือง ๒  
๑๔.รองบัญชาการส านักงานต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง 
ประสบการณ์การท างาน “ระดับ
ภูมิภาค”  
- Director and Deputy Director 
ILEA - Bangkok (2007 - 2011)  
- Chairman of 8th ASEAN 
DGICM + Australia 
Consultation 2012  
- Chairman of Commission B, 
33rd ASEANAPOL Conference 
2013  
***ได้รับการคัดเลือกเป็น  
-ข้าราชการต ารวจดีเด่น (สาขา
มนุษยสัมพันธ์) ประจาป ี๒๕๔๖ 
และ 
- ข้าราชการต ารวจดีเด่น (สาขาการ
บริหาร) ประจาปี ๒๕๕๕ 
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บัญชีรายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

5. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข 
 

รอง 
ผบ.ตร. 

- ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร) รร.นรต. 
ปริญญาโท 
- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
อื่นๆ  
- FBI secsion 206 
FBI National 
Academy 

- รอง ผกก.สส.น.๒ 
- ผกก.สส.น.๗ 
- ผกก.สน.ลุมพินี 
- รอง ผบก.น.๑ 
- รอง ผบก.จร. 
- ผบก.น.๖ 

-วิชาการสืบสวน, การ
สืบสวนโดยใช้เทคโนโลยี 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
(ก้าวหน้า) 
  - อาจารย์พิเศษคณะ
วิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย(สืบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทาง
วิชาการ 

6. พล.ต.ท.ดร.จารุวัฒน์  ไวศยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผบช.กมค. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตร ี
นักเรียนนายร้อยต ารวจ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
(รปบ.) 
ปริญญาโท 
บริหารรัฐกจิ 
มหาวิทยาลัยแซนดิเอโก้ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาเอก 
อาชญาวิทยาและการ
บริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

- รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สน.
ประชาชื่น กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล พ.ศ. 2557-2532 
- รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน กก.
สส.น.ธนบุรี กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล พ.ศ. 2532-2533 
- รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน กก.
สส.น.เหนือ กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล พ.ศ. 2533-2534 
- นายเวรผู้บังคับการ ต าแหน่งและ
อัตรา พ.ศ. 2534-2535 
-สารวัตรสอบสวน สภ.อ.พระประ- 
แดง จว.สมุทรปราการ พ.ศ.2535-
2536 
- สารวัตรแผนก 2 กองก ากับการ 3 
กองบังคับการท่องเท่ียว  
พ.ศ.2536-2538 
- สารวัตรสายตรวจรถนยต์และ
จักรยานยนต์ (191) กองก ากับการ
สายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล พ.ศ.2538-2539 

- ท างานที่ FBI ต าแหน่ง TFO 
(TASKFORCE OFFICER, THE INNOCENT 
IMAGES TASKFORCE DIVISION FBI) 
ปราบปรามการกระท าผิดต่อเด็ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 8 เดือน (พ.ศ.2549) 
 - ปฎิบัติราชการ ณ สถานเอกอัครทูตไทย 
กรุงนามารา  ประเทศ   บาร์เรน  แก้ปัญหา
เหย่ือขบวนการค้ามนุษย์ เป็นเวลา 1 เดือน   
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนการค้า
มนุษย์ข้ามชาติ 
- หัวหน้าคณะประชุมการค้ามนุษย์ไทย – 
ออสเตรเลีย – เวียดนาม ณ กรุงฮานอย 
- หัวหน้าคณะประชุมการค้ามนุษย์ไทย – 
ออสเตรเลีย – ฟิลิปปินส์ ณ กรุงมะนิลา 
- หัวหน้าคณะประชุมการค้ามนุษย์ไทย – 
ออสเตรเลีย ณ นครซิดนีย์ 
- หัวหน้าคณะประชุมการท าร้ายเด็กทาง
คอมพิวเตอร์และการค้ามนุษย์ ไทย – ยุโรป 
ณ กรุงปารีส 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย(สืบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 พล.ต.ท.ดร.จารุวัฒน์  ไวศยะ 
(ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - รองผู้ก ากับการสายตรวจ (191)          
พ.ศ.2539-2540 
- รองผู้ก ากับการ กองก ากับการ 4 กองบงัคับ
การต ารวจกองบัญชาการต ารวจนครบาล    
พ.ศ.2540-2542 
- รองผู้ก ากับการ กองก ากับการ อ านวยการ 
กองต ารวจนครบาล 5  กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล พ.ศ.2542-2543 
- ผู้ก ากับการ 3 กองบังคับการ ต ารวจท่องเท่ียว 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  
พ.ศ.2543-2544 
- ผู้ก ากับการ 3 กองบังคับการ ต ารวจทางหลวง 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  
พ.ศ.2544-2545 
- ผู้ก ากับการ 3 กองบังคับการ ปราบปราม 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง         
พ.ศ.2545-2547 
- รองผู้บังคับการต ารวจน้ า (รน)กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง พ.ศ.2547-2548 
- รองผู้บังคับการปราบปราม การกระท าผิดต่อ
เด็ก เยาวชนและสตรี (ปดส. ) พ.ศ.2548-
2550 
- รองผู้บังคับการปราบปราม (ป.)กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง พ.ศ.2550-2551 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย(สืบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 พล.ต.ท.ดร.จารุวัฒน์  ไวศยะ 
(ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- ผู้บังคับการ ประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2551-2552 
- ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 
พ.ศ.2552-2553 
- ผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552-2553 
- ผู้บังคับการต ารวจนครบาล 7  พ.ศ.2553-
2554 
- ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 
พ.ศ.2554-2555 
- ผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดนครนายก พ.ศ.
2555-2556 
- รองจเรต ารวจ พ.ศ.2556-ปัจจุบัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) (ทนท.บริหารกลุ่มวิชาบริหารงานต ารวจ) กอจ.                           
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 
ผลงานทาง
วิชาการ 

7 พล.ต.ต.เอกภพ  
ประสิทธ์ิวัฒนชัย 

รอง ผบช. 
ภ.1 

 - รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (นายร้อยต ารวจ
สามพราน รุ่น 37)   

-รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

-  25 มี.ค.2547 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  
-  1 ก.ค.2548 ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา  
-  1 พ.ย.2550 รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
สงขลา  
-  1 ต.ค.2555  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ปัตตานี 
-  1 ต.ค.2556  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา 
-  1 ต.ค.2557 รองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 
-  1 ต.ค.2561 รองผู้บัญชาการส านักงานกฎหมาย
และคดี 
-  17 ม.ค.2562 ช่วยราชการ รองผู้บัญชาการ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ผลการปฏิบัติงาน 
 1. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 น าก าลัง
เข้าจับกุมคนร้ายฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
หน้าท่ี ได้ยิงปะทะกับโจรก่อการร้าย ก่อความไม่สงบ
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายมาหะมะ แมะ
แระ) เหตุเกิด ที่ ต.บานา อ.เมือง จว.ปัตตานี ถูก
กระสุนของคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส และคนร้ายถูก
ยิงเสียชีวิต ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.
ส.ร.) จ านวน 3 ข้ัน 

- เป็นวิทยากรของ
วิทยาลัยต ารวจ ใน
หลักสูตร ผกก. วิชาการ
สืบสวนคดีอาญา หัวข้อ
การใช้เทคโนโลยีการ
สืบสวน (กรณีศึกษา) 
และหลักสูตร บตส. 
วิชาการบูรณาการการ
สืบสวนสอบสวนชั้นสูง 
หัวข้อการบูรณาการ
งานสืบสวนสอบสวนใน
คดีอาชญากรรมและ
ความมั่นคง 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 
ผลงานทาง
วิชาการ 

 พล.ต.ต.เอกภพ  
ประสิทธ์ิวัฒนชัย 
(ต่อ) 

        2. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2547 ได้เข้า
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวาง
ระเบิดที่บริเวณศาลา 60 พรรษา ร.9 สวน
ขวัญเมือง ต.ตะเตง อ.เมือง จว.ยะลา ได้เกิด
ระเบิดข้ึนอีก 1 ครั้ง (Second boom) เป็น
เหตุให้ได้รับบาดเจ็บ ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับการสู้รบ จ านวน 1 ข้ัน  

 3. ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) จ านวน 2 ข้ัน จากการปฏิบัติหน้าที่ 
จชต. 

 4. มีความช านาญในด้านการสอบสวน
รูปแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฏีก่อกองทราย ซึ่ง
เป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน พยาน
แวดล้อม และน าบันทึกปากค ารับสารภาพ 
มาประกอบคดี 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผูท้รงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทาง
วิชาการ 

8. พล.ต.ต.ภาณุ  บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.4 - ปริญญาตร ี
- ปริญญาตรี รัฐประศาสน
ศาสตร์บัณฑิต รร.นรต.  
-ปริญญาโท สังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
การศึกษาต่างประเทศ  
-หลักสูตรการรบพิเศษ 
Military Operation on 
Urban Turrain จากกอง
พันฝึกรบพิเศษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา,  
หลักสูตรการสบืสวนยา
เสพติด ประเทศ
ออสเตรเลีย,  
ผ่านหลักสูตรผู้ก ากับการ
รุ่น 39  
หลักสูตรการบริหารงาน
ต ารวจชั้นสูง รุ่นที ่31  
หลักสูตรการบริหารงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที ่5 

- รองผู้ก ากับการ 4 

กองปราบปราม  

- ผู้กากบัการสบืสวน  
   ต ารวจภูธรภาค 3  
- รองผู้บงัคบัการ หัวหนา้  
   ศูนย์สืบสวนสอบสวน  
  ต ารวจภูธรภาค 3  
- ผู้บังคบัการต ารวจภูธร 

จังหวัดพะเยา  

- ผู้บังคบัการสืบสวน  
  สอบสวนต ารวจภูธรภาค 6  
- รอง ผบช.ภ.4   
  

 

- เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ
บริหารงานสืบสวน ให ้หลักสูตร 
สารวัตร,ผู้ก ากับการ,หลักสูตร
การบริหารงานต ารวจชั้นสูง 
ของวิทยาลัยต ารวจ ปี 2553 
ถึง ปัจจุบัน ( 9 ปี)  
เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ
สืบสวนกับ       นิติวิทยาศาสตร์ 
ให้กับ กองบัญชาการพิสูจน์
หลักฐาน 
  

 
 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทาง
วิชาการ 

9. พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ 
 

ข้าราชการ
บ านาญ 

- ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร) รร.นรต. 
ปริญญาโท 
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

- สว.สืบสวน สน.พญาไท 
- สวญ.สน.ประชาชื่น 
- สวญ.สน.ส าราญราษฎร์ 
- ผกก.สส.น.ธนบุรี 
- ผกก.สส.น.๗ 
- ผบก.น.๗ 
- ผบก.ป. 
- ผบก.น.๕ 
- ผบก.วก.รร.นรต. 
- รอง ผบช.ภ.๙ 

-วิชาการสืบสวน, การตรวจค้น
จับกุม, คดีจับตัวเรียกค่าไถ่ 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
(ก้าวหน้า) 
  - หลักสูตร สมาชิก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาชั้นสูง 
  - หลักสูตร ผกก. 
  - วิทยากรอบรมสมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรม 
 
 
 
 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

10. พล.ต.ต.ปรีชา  ธิมามนตรี 
 

ข้าราชการ
บ านาญ 

- ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร) 
รร.นรต. 
ปริญญาโท 
- Master of 
Public Affairs 
U.S.A. 

- ผกก.สส.น.๒ 
- ผกก.สส.น.๗ 
- รอง ผบก.น.๔ 
- รอง ผบก.ศส.บช.น. 
- ผบก.ตม.๒ 

- วิชาข้อมูลที่ใช้ในการสืบสวน 
- วิชาการสืบสวน การวางแผน
และการด าเนินการ 
- วิชาการสืบสวนหลังเกิดเหตุ
ระเบิด 
- วิชาการเจรจาต่อรองในภาวะ
วิกฤต 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
  - หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
(ก้าวหน้า) 
  - หลักสูตร สว. 
  - หลักสูตร ผกก. 
  - หลักสูตรการเจรจาต่อรองตัว
ประกัน 
 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การ
ท างาน 

ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

11. พ.ต.อ.การุณย์ 
    บัวเผื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ (สบ5) 
(ทนท.บริหาร  
กลุ่มวิชาสืบสวน
สอบสวน 
กฎหมาย) กอจ. 

- ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร) รร.นรต.            
ปริญญาโท 
- สังคมศาสตรและมนุษย์ศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การ
บ ริ ห า ร ง า น ยุ ติ ธ ร ร ม  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาพั ฒ นาสั งคม  สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาเอก 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล 
อื่น  ๆ
- หลักสูตรผู้ก ากับการ รุ่นที่ 37 
- หลักสูตรการบริหารงานต ารวจ
ชั้นสูง รุ่นที่ 41 
- Supervisory Criminal 
Investigator, ILEA-BANGKOK  
- Advance Management 
Course, ILEA-ROSWELL USA  
- Major Case Management 
Seminar, FBI, BANGKOK  

- หัวหน้าสายสืบ
ระดับสถานีต ารวจ 
- สวป.สภานีต ารวจ
นครบาล 
- สารวัตรสืบสวน
สภานีต ารวจนครบาล 
- สารวัตรจราจรสถานี
ต ารวจ 
- รองผู้ก ากับการกอง
ก ากับการสืบสวน 
บช.น. 
- ผกก.ท. , ผกก.ปคบ.
, ผกก.ทท., ผกก.ปอศ. 
- ช านาญงานสืบสวน 

-  อาจาร ย์บรรยายพิเศษโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ   
-  อาจาร ย์บรรยายพิเศษคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
-  อาจาร ย์บรรยายพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกริก   
-  อาจาร ย์บรรยายพิเศษสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
-  อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น ดุ สิ ต   
-  ผู้บรรยายพิเศษส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด   
-  คณะกรรมการร่างหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
-  คณะกรรมการร่างหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

- เครือข่ายยาบ้าใน
สังคมไทย ศึกษาจาก
ประสบการณ์
เจ้าหน้าท่ีปราบปราม
ยาเสพติด 
- เป็นที่ปรึกษาหลัก
ทฤษฎีนิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอก 
- เป็นที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโท 
- เป็นที่ปรึกษาหลัก
การศึกษาอิสระของ
นักศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การวิพากษ์บทความ
ทางวิชาการ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน)                                                                                           

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การ
ท างาน 

ประสบการณ์การสอน ผลงานทาง
วิชาการ 

 พ.ต.อ.การุณย์ 
บัวเผื่อน 
   (ต่อ) 

  - Personnel and Facility Security Course, 
ILEA-BANGKOK  
- Critical Incident Management Course, 
LSU, Baton Rouge Louisiana USA 
- Counter Terrorism Course (ATA), ILEA-
BANGKOK  
- The 14th Joint ASEAN Senior Police 
Officers Course, BANGKOK  
- The FBI Pacific Training Initiative 18th 
Session, BANGKOK 
- Safer Neighborhoods: The future Of 
Policing, queen Elizabeth ii Conference 
Centre, LONDON. 
- Major Case Management, FBI Training 
Academy Quant ico VA. FBI, USA. 
- Antiterrorism Assistance Program 
Instructor Development Course, ATA,ILEA, 
BANGKOK  

 -  อาจาร ย์พิเศษวิทยาลัยการ
ปกครองท้อง ถ่ิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
-  อาจาร ย์ผู้บรรยายใน
วิทยาลัยการต ารวจ บช.ศ .  
-  ผู้ รับ เชิญบรรยายพิเศษใน
หลักสูตร ต่าง  ๆ  ของส า นักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงาน
ภาครัฐและ  เอกชน   
-  อาจารย์บรรยายพิเศษระดับ
ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
-  อาจาร ย์ประจ าสถาบัน
พัฒนา ข้าราชการต ารวจ  
ส า นักงานต ารวจแห่งชาติ   
-  อาจาร ย์พิเศษประจ า
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารงานต ารวจและชุมชน 
วิทยาลัยการปกครองท้อง ถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

12. พ.ต.อ.นพศิลป์  พูลสวัสด์ิ รอง ผบก.
สส.บช.น. 

- ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร) รร.นรต. 
ปริญญาโท 
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์ 
สาขาบริหารงาน
ยุติธรรม) มหาวิทยา 
ลัยเกษตรศาสตร ์
อื่นๆ  
- ม.5 รร.มหาวชิราวุธ                   
จ.สงขลา รุ่น 91 
- เตรียมทหาร รุ่นที่ 
30    

- รอง สว.ประจ า รร.นรต. 
- รอง สวส.สน.เตาปูน  
- รอง สว.กก.สส.น.2  
- สว.กก.สส.น.2  
-สว.กก.สส.น.7  
-สว.กลุ่มงานสืบสวน  ศส.บช.น.  
- รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน  
ศส.บช.น.  
- รอง ผกก.3 บก.สส.บช.น.  
- ผกก.วิเคราะห์ข่าวและ
เครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น.  
- ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. 

- เป็นวิทยากรประจ าภาควิชา
สืบสวน ในหลักสูตรสารวัตร 
และหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา
ของสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจ  กองบัญชาการศึกษา
และเป็นครูฝึกภาคปฏิบัติ
ให้กับหลักสูตรสืบสวน
คดีอาญา ทุกรุ่น นับต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน 
- เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่
ข้าราชการต ารวจทั่วประเทศ
ทั้งในส่วนของ บช.น.และ 
บช.ภ.ต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องของ
การสืบสวนหลังเหตุระเบิด 
(PBI) หลักสูตรการเจรจา
ต่อรองตัวประกัน (HNC) การ
รอดพ้นภยันตรายของ
เจ้าหน้าท่ี (OST) และพ้ืนฐาน
ชุดปฏิบัติการตอบโต้
วิกฤตการณ์ (CRT) ต้ังแต่ 
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน รวม
แล้วประมาณกว่า 10,000 
นาย 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สืบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
การท างาน 

ประสบการณ์ 
การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

13. พล.ต.ต.ทิวธวัช  นครศร ี ผู้บังคับการ  
ต ารวจภูธรจังหวัด สงขลา 

- ปริญญาตร ี
-รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต  
จาก รร.นรต. 
 
ปริญญาโท 
-จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
สาขาพัฒนาสังคม  

-รอง สวส.สน.บางซื่อ 
-สว.งาน 1 กก.1 ตม.1 
-รอง ผกก.1 ทล. 
-ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 
-ผกก.สภ.เมืองเชียงราย 
-ผกก.สภ.แม่สาย  
จว.เชียงราย 
-รอง ผบก. 
ภ.จว.เชียงใหม่ 
-รอง ผบก.ทล. 
-รอง ผบก.ศพฐ.10 
(จชต.) 
-ผบก.พฐก.  
 

บรรยาย 
1. การใช้นิติ
วิทยาศาสตร์สนับสนุน
การอ านวยความ
ยุติธรรม 
2. การคลี่คลายปัญหา
อาชญากรรมโดยใช้การ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทาง
นิติวิทยาศาสตร์ 
 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สอบสวน) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สอบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

1. พล.ต.อ.ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ สมาชิก
วุฒิสภา 

- - ปริญญาตรี                       
รัฐประศาสน
ศาสตร์บัณทิต 
จากโรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ 
- ปริญญาโท       
รัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต 
จากจุฬาลงกรณ์ฯ 
 

- รอง สวส.สน.พญาไท 
- รอง สวส.สน.บางเขน 
- สวส.สน.บุปผาราม 
- สวส.สน.บางย่ีขัน 
- รอง ผกก.(สอบสวน) 
บก.น.ธนบุรี 
- ผกก.ภาควิชาการ
สอบสวน รร.นรต. 
- รอง ผบก.ภาควิชาการ
สอบสวน บก.วก.รร.นรต. 
- รอง ผบก.หน.ภ.จว.
นครนายก 
- รอง ผบก.คด. 
- รอง ผบก.(ทหน.รอง 
หน.สถาบันส่งเสริมงาน
สอบสวน)  
- ผบก.คด. 
- ผบก.สศก. 
- ผู้ช่วย ผบช.กมส. 
- ผู้ช่วย ผบช.ก. 
- ผบช.สตม. 
- ผบช.ศ. 
- ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
- ที่ปรึกษา (สบ 10) 

- อาจารย์บรรยายวิชาการ
สอบสวนคดีอาญา หลักสูตร 
ต่าง ๆ ของกรมต ารวจ 
- อาจารย์บรรยายวิชาการสืบสวน
สอบสวน หลักสูตรปริญญาตรี 
คณะนิติศาสตร์ มธ. 
- วิทยากรบรรยายหัวข้อการ
สืบสวนสอบสวน หลักสูตรผู้
พิพากษาผู้ช่วยสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
- วิทยากรบรรยายหัวข้อการ
สืบสวนสอบสวน หลักสูตรอัยการ
ผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ 
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อการ
ด าเนินคดีในชั้นพนักงาน 
สอบสวน หลักสูตรการว่าความ
สภาทนายความ 
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อการ
สอบสวนคดีอาญา หลักสูตร
นายอ าเภอโรงเรียนนายอ าเภอ 

- เอกสารวิจัยเรื่อง คุณสมบัติที่เหมาะสมของ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานสอบสวน ศึกษา
เฉพาะกรณีกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
- ต าราแนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญา 
ส าหรับพนักงานสอบสวนใหม่ 
- ค าบรรยายวิชาการสอบสวน หัวข้อ
กระบวนการสอบสวน หลักการท าส านวนการ
สอบสวนทั่วไป การสอบสวนคดีเสพติดฯ การ
สอบสวนคดีเช็ค และการสอบสวนชันสูตร
พลิกศพและคดีวิสามัญฆาตกรรม 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฏหมาย(สอบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

2. พล.ต.ท.อ านวย  น่ิมมะโน ข้าราชการ
บ านาญ 

คณะอนุ 
กรรมการ
ส่งเสริมงาน
สอบสวน 
ฝ่ายวิชาการ 

ปริญญาตรี  
- รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต จาก รร.นรต. 
- นิติศาสตร์บัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ
หน่ึง) จาก มสธ. 
ปริญญาโท 
 -ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต จาก มธ. 
 

- รอง สวส.สน.นางเลิ้ง 
- สวส.สน.พหลโยธิน 
- สว.จร.สน.บางพลัด 
- สวส.(หน.)สน.ดินแดง 
- รอง ผกก.(สส.) สน.ดินแดง 
- ผกก.๒ บก.สศก. 
- ผกก.สน.ท่าข้าม 
- รอง ผบก.น.๘ 
- รอง ผบก.น.๗ 
- ผบก.น.๓ 
- ผบก.น.๑ 
- รอง ผบช.ศ. 
- ผบช.ภ.1 
 

- วิชาสอบสวน หลักสูตร สบ ๑-๔ 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร สว. 
- วิชาสอบสวน หลักสูตรสืบสวน 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร  
   ฝ่ายอ านวยการ 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร ผกก. 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร บตส. 
- วิชาสอบสวน อาชญากรรม  
ทางเศรษฐกจิ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์
 
 

- ได้ท าผลงานวิจัย เรื่อง  การบริหารงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สอบสวน)   

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์
การสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

3. พล.ต.ต.รมย์สิทธ์ิ    วีริยาสรร ผู้ตรวจราชการ
พิเศษประจ า
ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

- ปริญญาตร ี  
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตร.) 
  รร.นายร้อยต ารวจ 
- นิติศาสตร์บัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปริญญาโท   
- สังคมศาสตร์ มหาบัณฑิต    
  (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาเอก  
- ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์  
  (การบริหารการพัฒนา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  สวนสุนันทา 
เนติบัณฑิตไทย 

- ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลคลองตัน 
- ผู้ก ากับการ ๖ กองบังคับการปกครอง 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- รองผู้บังคับการ กองบงัคับการปกครอง 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- รองผู้บังคับการ กองบงัคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
- รองผู้บังคับการ กองบงัคับการปราบปราม 
- ผู้บังคับการ ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ
- ผู้บังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค ๖ 
- รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค ๖ 
- รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค ๗ 
- รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค ๔ 

- - 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สอบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.ปัญญา  ปิ่นสุข รองผู้
บัญชาการ
ต ารวจ
สอบสวน
กลาง 

- ปริญญาตร ี
-รัฐประศาสน
ศาสตร์บัณฑิต 
จาก รร.นรต. 
ปริญญาโท 
-สังคมศาสตร์
มหาบัณฑิต 
(อาชญาวิทยาและ
งานยุติธรรม) จาก 
ม.มหิดล 

-รอง สวส.สภ.อ.กะเปอร์ 
-รอง สว.สอบสวน สน.
นางเลิ้ง 
-สว.ผ.๑ กก.๑ บก.ป. 
-นว.(สบ.๓) ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
-ผกก.๓ บก.ปดส. 
-ผกก.๕ บก.ปคม. 
-รอง ผบก. บก.ปคม. 
-ผบก.ปทส. 

-วิทยากรบรรยาย คดีค้ามนุษย์
หลักสูตรกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
-วิทยากรบรรยาย คดีค้ามนุษย์
หลักสูตร สบส.  
-วิทยากรบรรยาย คดีค้ามนุษย์ 
หลักสูตร บช.ก. 
-วิทยากรบรรยาย คดีค้ามนุษย์ 
หลักสูตร ตร. 

-คู่มือส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (สอบสวน) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

5. พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ 
 

ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธร

จังหวัดปทุมธานี 

- ปริญญาตรี 
- รัฐประศาสนศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ( ต า ร ว จ ) 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ปริญญาโท 
- พัฒนบริหารศาสตรม
ห า บั ณ ฑิ ต ท า ง รั ฐ
ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ 
(เกียรตินิยมดี) สาขาการ
บ ริ ห า รงาน ยุ ติ ธร รม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA) 
ปริญญาเอก 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- สว.สืบสวน สน.พระราชวัง 
- สว.สอบสวน สน.ดอนเมือง 
- สว.งาน 1 กก.1 บก.ปส.1 
บช.ปส. 
- พงส.(สบ 2) สน.พญาไท 
- พงส.(สบ 3) สน.พญาไท 
- รอง ผกก.(สส.) สน.ดินแดง 
- รอง ผกก.(สส.)  
สน.สามเสน 
- ผกก.สน.สามเสน 
- ผกก.สน.บางเขน 
- รอง ผบก.น.2 
- รอง ผบก.น.6 
- รอง ผบก.น.1 
- รอง ผบก.สส.ภ.1 
- ผบก.ประจ า สพฐ.ตร. 
 

1. อาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
  1.1 วิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
  1.2 วิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  1.3 วิชาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป 
   1 .4  วิ ช า น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ 
การวางแผน 
   1.5 วิชาการสืบสวนสอบสวนคดีทางอาญา 
2. หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) รุ่นที่ 9 
ของ สพฐ.ตร. 
 2.1 วิชาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจ
พิสูจน์กับงานสืบสวน 
 2.2 วิชาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจ
พิสูจน์กับงานสอบสวนคดีอาญา 
3. หลักสูตรสารวัตร ของ วตร. 
 3.1 วิชาการท าส านวนคดีหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพ (รุ่นที่ 203 และ204) 
 3.2 วิชาการบูรณาการงานสืบสวนสอบสวน
คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง (รุ่นที่  205 
และ 206) 
4 . บรรยายพิ เศษ  เรื่ อ ง  การบริห ารงาน
สอบสวนในหน้าท่ีของหัวหน้างานสอบสวน สภ. 
ในสังกัด ภ.1 

งานวิจัย 
 1. การบริหารจัดการ
สถานีต ารวจตามหลัก
ธรรมาภิบาลของหัวหน้า
สถานีต ารวจนครบาล 
 2. ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 
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ล าดับ ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหนง่ ต าแหนง่
วิชาการ 

คณุวุฒ ิ ประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการ 

6. พ.ต.อ.วิสุทธิ์ 
คล้ายแสง 

ผกก.สภ.
สามง่าม 
จว.พิจิตร 

- -นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลับ
รามค าแหง 
-เนติบัณฑิตไทยสมัย 57 
-การศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองการ
พูด-แปลภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ด้านคดีวินัยเป็นระยะเวลา 4 ปี 
- พนักงานสอบสวนเป็นระยะเวลา 19 ปี 
- ผกก. ระยะเวลา 5 ปี 
 
ด้านการสอน 
- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพิษณโุลก มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยพิษณุโลก 
- บรรยายพิเศษวิชาจิตวิทยาการสอบสวน
สิทธิมนุษยชนกับงานของต ารวจ ศฝร.ภ. 5  
ในปี 2555, 2558 และ 2560 
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2559  

- การสอบสวนคดีทรัพยากรธรรมชาติ 
- การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
- สรุปค าสั่งเกี่ยวกับงานสอบสวน 
- พนักงานสอบสวนดีเด่นของ ภ. 6 ปี พ.ศ. 2546 
ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2552 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย(กฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 



150 
 

   
 
  

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย(กฎหมาย) 

 
 

 
 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

1. ศ. ณรงค์  ใจหาญ อาจารย์
ประจ า 
คณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์

ศาสตราจารย์ ปริญญาตร ี
- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร ์
ปริญญาโท 
- นิติศาสตร  
มหาบัณฑิต
(กฎหมายอาญา) 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์
- นิติศาสตรมหา-
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
แห่งเมือง เคนท์ 
ประเทศอังกฤษ 
อื่นๆ 
- เนติบัณฑิตไทย 
 
 
 
 

- อาจารย์ประจ าภาควิชากฎหมาย 
อาญาและกระบวนการยุติธรรม 
- หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 
- รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
- ผู้บรรยายวิชากฎหมาย
อาญา ๑-๒ 
- ผู้บรรยายกฎหมาย 
หลักสูตร ผกก. และ
หลักสูตร สว. วตร. 
 

ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณา
ความอาญา เล่ม ๑-๒ 
- เอกสารวิจัยเรื่อง สิทธิผู้ต้องหา จ าเลย และ  
ผู้ต้องโทษในคดีอาญา 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย(กฎหมาย) 

 
 
 
  
 
 
 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

2. พล.ต.ท.อ านวย     
           น่ิมมะโน 

ข้าราชการ
บ านาญ  

คณะอนุกรรม
การส่งเสริม
งานสอบสวน 
ฝ่ายวิชาการ 

ปริญญาตรี  
-รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  
จาก รร.นรต. 
-นิติศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ
หน่ึง) จาก มสธ. 
ปริญญาโท 
-ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (การ
บริหารงานยุติธรรม 
จาก มธ. 
 

- รอง สวส.สน.นางเลิ้ง 
- สวส.สน.พหลโยธิน 
- สว.จร.สน.บางพลัด 
- สวส.(หน.)สน.ดินแดง 
- รอง ผกก.(สส.) สน.ดินแดง 
- ผกก.๒ บก.สศก. 
- ผกก.สน.ท่าข้าม 
- รอง ผบก.น.๘ 
- รอง ผบก.น.๗ 
- ผบก.น.๓ 
- ผบก.น.๑ 
- รอง ผบช.บชศ. 
- ผบช.ภ.1 
 

- วิชาสอบสวน หลักสูตร สบ ๑-๔ 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร สว. 
- วิชาสอบสวน หลักสูตรสืบสวน 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร  
   ฝ่ายอ านวยการ 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร ผกก. 
- วิชาสอบสวน หลักสูตร บตส. 
- วิชาสอบสวน อาชญากรรม  
ทางเศรษฐกจิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

- ได้ท าผลงานวิจัย เรื่อง  การบริหารงานกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (กฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ท.ปัญญา  
เอ่งฉ้วน 

ข้าราชการ
บ านาญ 

 
 

นิติศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์ 

-ผู้บังคับการกองวินัย 
-ผู้บังคับการกองตรวจ 
ราชการ 4 ส านักงานจเรต ารวจ 
-รองผู้บัญชาการส านักงาน
กฎหมายและคดี 
-ผู้บัญชาการส านักงานกฎหมาย
และคดี 
 

-อาจารย์พิเศษโรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ 
-อาจารย์สอนหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ บช.ศ. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (กฎหมาย) 

 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.ประสิทธ์ิ 
เฉลิมวุฒิศักด์ิ 

เลขาธิการ
คณะกรรม 
การ 
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 
 

-รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต โรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ 
-นิติศาสตรบัณฑิต   
-นิติศาสตรมหา
บัณฑิต  
-ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  
-เนติบัณฑิตไทย 
 

-พนักงานสอบสวน 
-งานอ านวยการ 
-งานกฎหมายและวินัย 
-งานสืบสวนปราบปราม 
-รอง ผบช.กมค. 
 
 
 

-โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
-วิทยาลัยการต ารวจ  
หลักสูตร สว. 
หลักสูตร ฝอ. 
หลักสูตร ผกก. และหลักสูตร  
บตส. 
-อาจารย์พิเศษ วิชาการ
สืบสวนสอบสวน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 

-วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-บทความกฎหมายปกครอง 
-การพัฒนาระบบงานสอบสวน 
-ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบสวน 
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 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (กฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

5. 
 

พล.ต.ต.ชนะชัย 
ลิ้มประเสริฐ 

รองผู้บัญชาการ
ส านักงาน
กฏหมายและคดี 

 -รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 
-นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขากฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-เนติบัณฑิตไทย 
 
 
 
 

-รอง ผกก.2 ป. 
-รอง ผกก.2 ศศก. (ปัจจุบัน
ปอศ.) 
-ผกก.2 ศศก. 
-ผกก.3 ศศก. 
-ผกก.1 ปปป. 
-ผกก.3 ปปป. 
-รอง ผบก. ปปป. 
-รอง ผบก.ปอท. 
-ผบก.คด.  
-ผบก.สศป. 

-การสืบสวนสอบสวนคดี
สถาบันการเงินของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ของโรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ 
-วิชาการสืบสวน  
ของผู้ช่วยผู้พิพากษา 
-ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-บทความเรื่องการใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าพนักงานกับความรับผิดทางอาญา 
-บทความอ่ืน ๆ ในวารสารของต ารวจและ
วารสารของอัยการ 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย (กฎหมาย) 

 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

6. 
 

รศ.พ.ต.อ.กู้เกียรติ 
เจริญบุญ 

อัยการ
ประจ า
ส านักงาน
อัยการสูงสุด  

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตร ี
-รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต โรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ 
-นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท 
-พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
อื่นๆ 
-เนติบัณฑิตไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พงส. สน.ดอนเมือง 
-อาจารย์ โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 
-หัวหน้าภาควิชาการสอบสวน  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
-อัยการจังหวัดผู้ช่วย 
ส านักงานอัยการจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
-อัยการประจ ากองส านักงาน
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส านักงาน
วิชาการ 

-วิชาการสอบสวน 1, 2, 
3, 4 และวิชาสัมมนาการ
สอบสวน โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 
- วิทยากรหลักสูตรการ
สอบสวนคดีอาญาของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
-วิทยากรหลักสูตรการ
สอบสวนคดีอาญาของ
กรมการปกครอง 
-วิทยากรหลักสูตรการ
สืบสวนคดีอาญา ของ
ส านักงานเทศกิจ กทม. 
-วิทยากรหลักสูตรการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
-วิทยากรหลักสูตรอัยการ
ผู้ช่วยและอัยการจังหวัด 
ของส านักงานอัยการสูงสุด 
-วิทยากร วิชากฎหมาย 
หลักสูตร ผกก. วตร. 

-การสอบสวนคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวง 
-การสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับเพศ 
-คู่มือพนักงานสอบสวนตามกฎหมายใหม่ 
-คู่มือการสืบสวนและการสอบสวนทางวินัย 
-ปัญหาและข้อบกพร่องของต ารวจ เล่ม 1, 2, 3 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฏหมาย(กฎหมาย) 

 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

7. พ.ต.อ.สมชาย ว่องไวเมธี รอง 
ผบก.อธ. 
ก.ตร. 

- ปริญญาตร ี
- รัประศาสนศาสตร
บัณฑิต  
-นิติศาสตรบัณฑิต 
ปริญญาโท 
-นิติศาสตรมหา
บัณฑิต 
-สังคมศาสตร
มหาบัณฑิต 
ปริญญาเอก 
-นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
อื่น ๆ 
-เนติบัณฑิตไทย 
 

-รอง สว.สืบสวนสอบสวน  
สภ.พระนครศรีอยุธยา  
-รอง สว.สืบสวนสอบสวน  
สภ.เมืองนครนายก 
-รอง สวป.สภ.เมืองตราด 
-รอง สว.อก. บช.น. 
-รอง สว.ก าลังพล บช.ภ.2  
-สว. สืบสวน สภ.บ้านบึง  
จว.ชลบุร ี
-สว.สอบสวน สภ.บางปะกง  
จว.ฉะเชิงเทรา 
-นายเวรผู้บัญชาการศึกษา 
-ผู้บังคับกองร้อยที่ 1 รร.น. 
-รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาการ 1 
สบส. 
-ผกก.กลุ่มงานตรวจส านวน 3 
คด. 

-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา (ปสส.) 
-หลักสูตร พงส. ทุกระดับของ ตร. 
-หลักสูตรการฝึกอบรมเม่ือได้รับ
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ท า
หน้าท่ีสอบสวนคดีทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับ รอง สว. ถึงระดับ ผกก. 
-วิทยากร วิชา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
หลักสูตรการพัฒนาผู้ท าหน้าท่ี 
นิติกร ของ ตร. รับดับ สว. ข้ึนไป 
และระดับรอง สว.  
-วิทยากรบรรยายวิชากฎหมาย
หลักสูตร สว. วตร. 
-วิทยากรบรรยายโครงการ
ฝึกอบรมการสืบสวนสอบสวนคดี
การค้ามนุษย์ส าหรับ พงส. 
(ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านสอบสวน)  
-วิทยากรบรรยาย พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2562 
 

-คู่มือวิชากฎหมายปกครองเล่ม 1 และ
เล่ม 2 
-คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายความรับผิด
ทางละเมิด พ.ศ. 2539 
-คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พนักงานสอบสวน 
-งานวิจัย วิเคราะห์แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจริยธรรมต ารวจของ ตร. 
-คณะกรรมการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 -2566)  
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฏหมาย(กฎหมาย) 

 

 
 

 
 
 
 

ล า
ดับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 พ.ต.อ.สมชาย ว่องไวเมธี 
(ต่อ) 

    -วิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สว.สายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รพ.ตร. 
-วิทยากรบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) 
-บรรยายวิชาเลือกท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ต ารวจ ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-บรรยายวิชาเลือกท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ต ารวจ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
-อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร 
(ป้องกันปราบปราม) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

1. 
 

พล.ต.อ.สุรพล ธนโกเศศ ข้าราชการบ านาญ   ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร.) (รร.นรต.) 
- น.บ. (ม.ธรรมศาสตร์) 
ปริญญาโท 
- ร.ม.  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- การบริหารงานต ารวจ 
(USA)  
โดยทุน ก.พ. 

- สวป.สน.ปทุมวัน 
- รอง ผกก.ป.สน.พญาไท 
- ผกก.บป.บช.น. 
- รอง ผบก.น.๑   
- ผบก.ตม.๒  
- ผบช.ประจ า สนง.ผบ.ตร.  
- อดีตผู้บัญชาการประจ า 
ส านักงาน  ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ 
 

1 .การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 
2. การบริหารงานป้องกัน
และปราบปราม 

 3. อาชญากรรมทางความ
มั่นคง 
4. การบริหารงานต ารวจ 
(หลักสูตร สว., ฝอ.ตร.,  
ผกก. และ บตส.) 
5. การสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา (คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

ประสบการณ์การ
ท างาน 

ประสบการณ์การสอน 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 

2. 
  

พล.ต.อ.ศุภวุฒิ  สังข์อ่อง 
 

ข้าราชการบ านาญ/
คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการต ารวจ
ฝ่ายร้องทุกข์ 
 

 - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จาก
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
-ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนา
สังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหาร    
รัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การฝึกอบรม 
- หลักสูตร Special Branch 
Basic Course จาก Malaysia 
- หลักสูตรวิชาการต ารวจ จาก 
F.B.I. National Academy USA 
-  Cert. of Criminal Justice 
Education University of 
Virginia USA 
- หลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
จากสภาวิจัยแห่งชาติ 
- หลักสูตรวิชาการต ารวจ จาก 
Australian Federal Police 
- หลักสูตร Senior Command 
Course จาก Royal Malaysia 
Police  College 
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก 
- หลักสูตรการบรหิารงานต ารวจ
ชั้นสูง จากสถาบันพัฒนา
ข้าราชการต ารวจ 

- ผบ.มว.สภ.อ.เมือง  
จว. มหาสารคาม 
- ผบ.มว.สภ.นาแก  
จว.นครพนม 
- ผบ.ร้อย รร.นรต.   
- ผบก.สบพ.   
- ผบช.ศ.   
- ผบช.ภ.๔   
- ผู้ช่วย ผบ.ตร.  

 

- อาจารย์ทางด้านวิชาการต ารวจ 
บรรยายหลักสูตรต่างและโครงการ
ต่างๆ ของส านักงานต ารวจ 
- ผู้ทรงวุฒิ/บรรยายโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ 
- เป็นวิทยากร ประจ ากลุ่มสัมมนา
วิชาการต ารวจ หลักสูตร ผกก. 
บตส. 
- อาจารย์บัณฑิต ประเภท 
อาจารย์พิเศษ สาขาการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
- ผู้ช านาญพิเศษ สาขาอาชญาวิทยา 

 และงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- อนุกรรมการข้าราชการต ารวจ 
เก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม 
และการพัฒนาคุณธรรม 
 
 
 

- บทความ ทางด้าน
วิชาการต ารวจ ไม่น้อย
กว่า ๑๐ เรื่อง 
- งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาข้าราชการต ารวจ 
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 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

 พล.ต.อ.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง
(ต่อ) 

 

   - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง จาก 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
- หลักสูตร Major Case 
Management จาก USA. 
- หลักสูตร Windows on 
Policing จาก Edith Cowan 
University Australia 
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
- หลักสูตรการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
จาก วิทยาลัยการยุติธรรม 
- หลักสูตร Train-the-Trainers: 
Information and 
Communication Technology 
Law Course จาก NECTEC 
- หลักสูตร Major Threats of 
Transnational Crime (FBI 
National Academy 
Associates) 

 - อนุกรรมการข้าราชการ 
ต ารวจเก่ียวกับการ 
บริหารงานบุคคล 
- ผู้ประเมินภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา ส านัก 
รับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

3. 
  

พล.ต.ท.วุฒิ  วิทิตานนท์ ข้าราชการบ านาญ/
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่
/ที่ปรึกษาและ
อนุกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด ภาค ๕ 

 ปริญญาตร ี
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  
รร.นายร้อยต ารวจ 
ปริญญาโท 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
ม.เชียงใหม่ 
 
 

- ผบก.ภ.จว.เชียงราย     
- ผู้ช่วย ผบช.ภ.๕  
- รอง ผบช.ภ.๕    
- ผบช.ประจ า ตร.   
- จตร.(สบ ๘)   
- ผบช.ภ.๔   

วิชาการบริหารงานในระดับ
ต่างๆ ของ หลักสูตร บตส., 
ผกก.,สว., ฝอ.ตร.(วตร.) 
- หลักสูตรปริญญาโท 
- หลักสูตรปริญญาตรี 
  ม.พายัพ  
- หลักสูตรปริญญาตรี 
  ม.แม่ฟ้าหลวง 
- หลักสูตรปริญญาโท ม.
เชียงใหม่, นิด้า 
- รร.เสนาธิการทหารอากาศ 
- รร.นายทหารอากาศชั้นสูง 
- หลักสูตร ปปส. 
- หลักสูตร พนังานสอบสวน
คดียาเสพติด 

- ต าราการบริหารงานต ารวจใน
ระดับ สว.,ผกก., บตส., 
- การสืบสวนสอบสวนคดี 
ยาเสพติด 
- การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
- การสอบสวนคดี พ.ร.บ. 
ว่าด้วยอาคาร 
- การสอบสวนคดี พ.ร.บ.ป่าไม้ 
- การสอบสวนเก่ียวกับคดี
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ค าอธิบาย พ.ร.บ.ต ารวจ
แห่งชาติ 
- รวม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

4. 
 

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร ์

รศ.  -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา จาก Sam 
Houston State 
University มลรัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี พ.ศ.2550 

 -หลักสูตรการฝึกอบรม
เอฟบีไอ จากสถาบันฝึก 
อบรมเอฟบีไอ (FBI 
Academy) มลรัฐ
เวอร์จิเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 
พ.ศ.2545 

 -วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการข้อมูลข้อสนเทศ 
จาก Syracuse 
University มลรัฐ
นิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 
พ.ศ.2542 

  รองสารวัตรสอบสวนสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี พ.ศ. 2532 – 2535 

 รองสารวัตรแผนกสถิติวิจัยและ
วางแผน กองก ากับการสวัสดิ
ภาพเด็กและประชาชน กอง
บังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 
พ.ศ.2535 – 2537 

 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.
2537-2538 
สารวัตรภาควิชาการป้องกัน
อาชญากรรม กองบังคับการ
วิชาการ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ.2538 – 2543 

 อาจารย์ (สบ3) ภาควิชาการ
บริหารงานต ารวจ ส่วนวิชาการ
บริหารงานต ารวจ กองบังคับการ
วิชาการ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ.2543 – 2544 

วิชาท่ีสอน 
- ทฤษฎีอาชญาวิทยา 
อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับงาน
ต ารวจ 
- ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์
- การบริหารโครงการ 
หลักการบริหารงาน
ต ารวจ 
- อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
- การวางแผนกลยุทธ์ 
- การพัฒนานโยบาย
สาธารณะ 

 บทความในเอกสาร
ส่งเสริมวิชาการต ารวจ 
เรื่องน่ารู้เก่ียวกับ
อินเตอร์เน็ตส าหรับ
งานต ารวจ, 36(382) 
ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.
2543 

 บทความในหนังสือ
สารานุกรมด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย 
Encyclopedia of 
Law Enforcement. 
Thousand Oaks, 
CA: Sage 
Publication ตีพิมพ์
เมื่อ พ.ศ.2548 

 บทความในหนังสือ 
Organized Crime: 
From Trafficking to 
Terrorism (2 
Volume Set). CA: 
ABC-CLIO ตีพิมพ์เมื่อ 
พ.ศ.2550 

 

 



164 
 

   
 
  

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 
 

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา        
(ต่อ) 

   - พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต (เกียรติ
นิยมดี) จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.
2537 

- รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต จากโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ เมื่อปี 
พ.ศ.2532 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ3) ภาค
วิชาการบริหารงานต ารวจ กลุ่มงาน
วิชาการบริหารงานต ารวจ กอง
บังคับการวิชาการ โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ พ.ศ.2544 – 2551 

 รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาค
วิชาการบริหารงานต ารวจ กลุ่มงาน
วิชาการบริหารงานต ารวจ กอง
บังคับการวิชาการ โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ พ.ศ.2551 – 2552 

 รองศาสตราจารย์ (สบ 4) 
คณาจารย์ประจ าคณะต ารวจ
ศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ.2552 – 2554 

 หัวหน้าภาควิชาการบริหารงาน
ต ารวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงาน
ต ารวจ กองบังคับการวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ.
2550 – 2552 

 รองคณบดี คณะต ารวจศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ.
2552 – 2554 

-อาจารย์สอนประจ า
ภาควิชาการ
บริหารงานต ารวจ 
กลุ่มงานวิชาการ
บริหารงานต ารวจ 
โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 
-อาจาย์พิเศษคณะการ
บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
Kenewaw State 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ.
2550-2558 
-อาจาย์พิเศษคณะ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
-อาจาย์พิเศษคณะ
สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์
-อาจาย์พิเศษสาขา
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

 -น าเสนอผลการวิจัย
เบื้องต้นในการประชุม
ทางวิชาการของ Asian 
Association of Police 
Studies เรื่อง The 
Distribution of Theft 
Hot Spots in 
Bangkok: An 
Explorative Study ณ 
กรุงไทเป ประเทศ
ไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ.2552               
- บทความในหนังสือ 
“Thailand” in 
Graeme R. Newman, 
(Ed). Crime and 
Punish-ment Around 
the World, Vol.3 
(pp. 239-251). 
Asia/Pacific. Santa 
Barbara: ABC-CLIO. 
ร่วมกับ 
Lerdtomornsakul, 
Unisa, and Sutham 
Cheurprakobkit 2553 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 
 

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา    
(ต่อ) 

    รองศาสตาจารย์ประจ าคณะ      
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์พ.ศ.
2554 – ปัจจุบัน 

 รองคณะบดีฝ่ายบรหิาร คณะ      
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์พ.ศ.
2558 – 2559 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์พ.ศ.
2559 – ปัจจุบัน 

 

-อาจาย์พิเศษคณะ
อาชญาวิทยา 
มหาวิทยาลัย รังสิต 
-อาจาย์พิเศษวิทยาลัย
การปกครองท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 - บรรณาธิการ
ประจ าวารสาร 
Southwest Journal 
of Criminal Justice 
พ.ศ.2549 – 2553 

 - บรรณาธิการ
ประจ าวารสาร 
International 
Journal of Cyber 
Criminology พ.ศ.
2550 – ปัจจุบัน 

 - บรรณาธิการ
ประจ าวารสาร 
International 
Journal of Criminal 
Justice Science 
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์ 
การสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

5. 
 

รศ.พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบช.ภ.2 รศ. ปริญญาเอก Criminal 
Justice, Sam Houston 
State University 
ปริญญาโท Public 
Administration, Kentucky  
State University 
ปริญญาตรี รัฐระสาสนศาสตร์ 
(ตร.) จากโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ (รุ่น 42) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่น 26) 
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น 
103) 
ประถมศึกษา  โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (รุ่น 31) 
(สอบได้ล าดับที่ 1 
ภาษาอังกฤษ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2553) 
(ผลการทดสอบภาษา-อังกฤษ 

TOEIC คะแนน 950/990 
พ.ศ.2557 ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง) 
 
 

รองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 
(ต าแหน่งปัจจุบัน) 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
นครนายก  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
อาจารย์ (สบ 2) ถึง รอง
ศาสตราจารย์ (สบ 5) ภาควิชา
อาชญาวิทยาและอาชญากรรม
ทางเศรษฐกจิ โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 
ผู้ช่วย นายเวร (สบ 2) ผู้ช่วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
รองสารวัตร กองแผนงาน 1 
ส านักงานแผนงานและ
งบประมาณ 
รองสารวัตรศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ 
ส านักงานแผนงานและ
งบประมาณ 
รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน 
สภ.อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
 
 
 

-อาจารย์พิเศษ Sam 
Houston State 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
-อาจารย์พิเศษระดับ
ปริญญาเอกและ
ปริญญาโท และ
กรรมการ
วิทยานิพนธ์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์
การสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

 
 

รศ.พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร 
(ต่อ) 

 

  หลักสูตร International Senior 
Police Officers’ Command 
Command Corurse (ต ารวจ
ระดับผู้บริหารจาก 31 ประเทศ
ทั่วโลก) Malaysia 
หลักสูตร International 
Humanitarian Law, Malaysia 
หลักสูตร ต ารวจอาเซียน 
ประเทศไทย 
หลักสูตร Supervisory 
Criminal Investigation, 
International Law 
Enforcement Academy 
หลักสูตร อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ, International Law 
Enforcement Academy 
หลักสูตร อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ, Federal Bureau 
Investigation’ ประเทศไทย 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 24 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
 

- หัวหน้าทีมวิเคราะห์การเชื่อมโยง
อาชญากรรมพิเศษกับการก่อความ
ไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- คณะท างานสอบสวนการทุจริต
การค้าก๊าชปิโตรเลียมเหลว 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน งาน
ปราบปรามการค้าน้ ามันเถ่ือน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- หัวหน้าศูนย์ติดตามตรวจสอบเว็บ
หมิ่นฯ 
- อนุกรรมการพัฒนาท่าอากาศยาน
ในส่วนของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร 
- นายต ารวจเกียรติยศท าหน้าท่ีเป็น
หัวหน้าดูแลความปลอดภัย ประจ า
พระราชินี ประเทศโมรอกโค ในพระ
ราชพิธีฉลองสิรริาชสมบัติครบรอบ 
60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 
- คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง
พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์ 
การสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

 
 

รศ.พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร 
(ต่อ) 

 

  หลักสูตรผู้บริหารด้านหลัก
นิติธรรมและการพัฒนา (TIJ 
Executive Program on 
the Rule of Law and 
Development) สถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย 
หลักสูตร Social and Law 
Innovations by Harvard 
law School and 
TIJ,Bangkok 
หลักสูตรการบริหารงาน
ต ารวจชั้นสูง 
หลักสูตรผู้ก ากับการ 
หลักสูตรสารวัตร 
 

- คณะท างานติดตามผลการ
ด าเนินการตามนโยบายด้านการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- คณะอนุกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ด้าน
ทหารป้องกันอาชญากรรม 
- คณะท างานการป้องกันและ
ปราบปรามการโจรกรรมรถ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ผู้รับผิดชอบตรวจทานคดีสั่งไม่
ฟ้องในเขตนครบาลให้กับผู้ช่วย   
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
- ผู้ประสารงานของโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจด้านการค้ามนุษย์กับ
องค์การสหประชาชาติ (UN) 
ประจ าประเทศไทย 
- ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชา Criminal Justice        
(ภาคภาษาอังกฤษ)  รวมทั้ง
ทุนการศึกษาโครงการร่วมระหว่าง
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ และ    
Sam Houston State 
University  
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ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์

การสอน 
ผลงานทางวิชาการ 

6. 
 

รศ.พ.ต.อ.มีชัย สีเจริญ รองศาสตราจารย์ 
(สบ5) กลุ่มงาน
คณาจารย์  คณะ
ต ารวจศาสตร์  
รร.นรต.   

รศ. - ปริญญาตรีรัฐ
ประศาสนศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ   
( นักเรียนเตรียม
ทหาร รุ่นที่ 32,  
นักเรียนนายร้อย
ต ารวจ รุ่นที่ 48 )  
พ.ศ.2538 
- ปริญญาโทรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์   
(การบริหาร
โครงการและ
นโยบาย)  สถาบัน
บัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์  
พ.ศ.2540 
- ปริญญาเอก
ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต   
มหาวิทยาลัย
เกษตร-ศาสตร์ 
พ.ศ.2547 

1. รองสารวัตรประจ า รร.นรต. ช่วย
ราชการงานสอบสวน สถานีต ารวจ
นครบาลลาดพร้าว กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล พ.ศ.2538 
2. รองสารวัตรสอบสวน งาน 3 กอง
ก ากับการ 1  กองบังคับการสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540 
3. รองสารสอบสวนสถานีต ารวจนคร
บาลลาดพร้าว  กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล  พ.ศ.2540-พ.ศ.2541 
4. ผู้บังคับหมวด  งานปกครอง 6  
กองก ากับการ  2  กองบังคับการ
ปกครอง  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ท า
หน้าท่ีปกครองและเป็นอาจารย์โดย
ต าแหน่งในการดูแล นรต.ชั้นปีที่  4 ( 
สมัครใจเข้า รร.นรต. ) พ.ศ.2541-
ปัจจุบัน 
5. ผู้บังคับกองร้อย งานปกครอง 5  
กองก ากับการ  2  กองบังคับการ
ปกครอง โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ท า
หน้าท่ีปกครองและเปน็อาจารย์โดย
ต าแหน่งในการดูแล นรต. ชัน้ป ี ท่ี  4 
พ.ศ.2547-พ.ศ.2548 

 - แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นต ารวจมืออาชีพ  
( Developing Methods of a Professional 
Police Officer ) ทุนวิจัยจาก ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย ประจ าปี พ.ศ.2552 
- การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ        
การศึกษาภายนอกรอบหน่ึงและรอบสองของ      
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)หรือ สมศ. ประจ าปี 
พ.ศ.2554 
- งานวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราช- 
การต ารวจชั้นประทวนที่มาจากผู้ส าเร็จการศึกษา     
วุฒิปริญญาตรีกับข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ที่มาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลายหรือเทียบเท่า  ทุนวิจัยส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ เป็นทีมงานวิจัย  ประจ าปี พ.ศ.2555 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 รศ.พ.ต.อ.มีชัย  สีเจริญ 
            (ต่อ) 

  1. หลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานการบังคับใช้
กฎหมายตาม พ.ร.บ. 
มาตรการ ฯ พ.ศ.
2534 ของ
กองบัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด  
กรมต ารวจ  เมื่อปี  
พ.ศ.2538  
2. หลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.
มาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเก่ียวกับยา
เสพติด พ.ศ.2534 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
ส านักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อปี พ.ศ.2539  

   6. สารวัตรงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา 1  
กองบังคับการบริการการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ.2548 - 
พ.ศ.2549    

 7. อาจารย์(สบ2) ภาควิชาการ
บริหารงานต ารวจ  กลุ่มงานวิชาการ
บริหารงานต ารวจ กองบังคับการ
วิชาการ  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552 

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ3)  
กลุ่มงานคณาจารย์  คณะต ารวจ
ศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ   

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ4)  
กลุ่มงานคณาจารย์  คณะต ารวจ
ศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ   

 10. รองศาสตราจารย์(สบ5)  
กลุ่มงานคณาจารย์  คณะต ารวจ
ศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 - ทิศทางหลักสูตร
นักเรียนนายร้อย
ต ารวจในทศวรรษ
หน้า(พ.ศ.๒๕๕๕-
พ.ศ.๒๕๖๔)  
DIRECTIONS OF 
POLICE CADET 
STUDENT 
CURRICULUM FOR 
POLICE 
PROFESSION IN 
THE NEXT DECADE  
(B.E.2555 – 
2564) ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  
โครงการวิจัยประเภท 
๑ อันเป็นโครงการวิจัย
ที่ส าคัญเป็นพิเศษ  
เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 รศ.พ.ต.อ.มีชัย  สีเจริญ 
            (ต่อ) 

  3. หลักสูตร 
ไมโครคอมพิวเตอร์
และการประยุกต์ใช้
งาน รุ่นที่ 2 ( บก.
สส.บช.ปส ) ของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม   
เมื่อปี พ.ศ.2539  
4. หลักสูตร วิชาชีพ
ครูระยะสั้น “ Mini  
M.Ed ”  โครงการ
ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ  เมื่อปี 
พ.ศ.2541 
5. หลักสูตรสารวัตร 
รุ่นที่ 61  ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เมื่อปี 
พ.ศ.2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - งานวิจัย เรื่อง ประเมิน
หลักสูตร นรต.ด้วย cipp 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ป ระจ าปี  พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๔  
โครงการวิจัยประเภท ๑ 
อั น เป็ นโครงการวิ จั ยที่
ส าคัญเป็นพิเศษ    
เป็นคณะนักวิจัย 
- งานวิจัย การศึกษา
รูปแบบโครงสร้างสถานี
ต ารวจเพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน  
ทุนวิจัยทุนวิจัยจาก 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เป็นคณะนักวิจัย ประจ าปี 
พ.ศ.2556 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์       
การสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

 รศ.พ.ต.อ.มีชัย  สีเจริญ 
            (ต่อ) 

  - หลักสูตรการสอบ
พยานที่เป็นเด็กและ
เยาวชน ของ
โรงพยาบาลต ารวจ  
เมื่อปี พ.ศ.2545 
- หลักสูตร“ 
Preparation  for  
Doctoral  
Candidates Level  
1”  จาก  The 
Language Centre 
Faculty  Humanities  
Kasertsart  
University  เมื่อ ปี 
พ.ศ.2546  
- หลักสูตร ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ  ของ
สมาคมเพ่ือความ
ปลอดภัยแห่งประเทศ
ไทย  เมื่อปี พ.ศ.2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - บทความวิจัย แนวทางการ 
พัฒนาสู่ความเป็นต ารวจมืออาชีพ  
( Developing Methods of a Professional 
Police Officer ) 
 เสนอต่อการประชุมวิชาการ proceeding  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49  
- บทความวิจัย ทิศทางหลักสูตรนักเรียนนาย
ร้อยต ารวจในทศวรรษหน้า(พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.
๒๕๖๔)  DIRECTIONS OF POLICE CADET 
STUDENT CURRICULUM FOR POLICE 
PROFESSION IN THE NEXT DECADE  
(B.E.2555 – 2564)  เสนอต่อการประชุม
วิชาการ proceeding  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

7. 
 

รศ.พ.ต.อ.สหพัฒน์  หอมจันทร์ รองศาสตราจารย์ 
(สบ 5) กลุ่มงาน
คณาจารย์     
คณะต ารวจศาสตร์  
รร.นรต. 

รศ. ระดับปริญญาตรี 
-รป.บ.(ตร.) 
(รร.นรต.)  
-น.บ. (ม.
รามค าแหง)  
ระดับปริญญาโท 
-ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)  
(ม.รามค าแหง)  
-นิติศาสตรมหา
บัณฑิต (มสธ.) 

-พงส.สภ.เมืองประจวบครีีขันธ์ 
-นว.ผบก.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
-รอง สว.แผนก 2 กก.5 บก.ป. 
--สวป.เมืองมหาสารคาม  
-อาจารย์ กลุ่มงานวิชาป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม 
กองบังคับการวิชาการ รร.นรต. 
–อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงาน
คณาจารย์ คณะต ารวจศาสตร์  

-วิชาการป้องกัน
อาชญากรรม  
(นรต., สว., ผกก.) 
-วิชาปัญหาอาชญากรรม
และการควบคุมแหล่ง
อบายมุข (นรต.) 
-การปฏิบัติต่อเยาวชน
และครอบครัว (นรต.) 
-การตรวจท้องที่ (นรต.) 

-งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนวชิาป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 
1 
-หนังสือเรื่อง “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม” 
-หนังสือเรื่อง  “สามเหลี่ยม
อาชญากรรม”  
-หนังสือเรื่อง “งานชุมชน
สัมพันธ์ในหน้าท่ีต ารวจ” 
-หนังสือเรื่อง“หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวกับงาน
ชุมชนสัมพันธ์” 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (ป้องกันปราบปราม) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

8. ผศ.พ.ต.อ. ก้องปิติ อ่อนมาก              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สบ 4) กลุ่มงาน
คณาจารย์  
คณะต ารวจศาสตร์  
รร.นรต. 

ผศ. -รป.บ.(ตร.) 
(รร.นรต.) 
-ศศ.ม.  
(ม.รามค าแหง) 
 
 

- รอง สว.ประจ า รร.นรต.  
- รอง สวส.สภ.อ.พระสมุทรเจดีย์ 
- รอง สว.งาน 3 กก.3  
บก.อก.ภ.1  
-  สว.(ธร.กพ.) ภ.จว.กาญจนบุร ี
-  ผบ.ร้อย (สบ 2) งานปกครอง 3 
บก.ปค.รร.นรต.  

-วิชาปัญหาอาชญากรรมและแหล่ง 
ควบคุมอบายมุข (นรต.)   
-วิชาการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม (นรต.) 
-วิชาการปฏิบัติต่อเยาวชน และ 
ครอบครัว  (นรต.)  
-วิชาหลักการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม (นักเรียนอบรม)         
-วิชาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
(หลักสูตร ป.ตรี./โท คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
-วิชา การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม (หลักสูตร ผกก.)  
-วิชาการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม/การปฏิบัติต่อเยาวชนและ
ครอบครัว (หลักสูตร นสต.) 

- ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ
“การศึกษาหาแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพในด้าน            
การน าเทคโนโลยีกล้อง            
โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)                        
มาใช้สนับสนุนการบรหิาร           
งานของสถานีต ารวจ"  
-หนังสือเรื่อง “กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับ            
เด็กและเยาวชน”  
-หนังสือเรื่อง “กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ส าหรับเด็กและเยาวชน” 
-หนังสือเรื่อง “การปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชน”  
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร 
(จราจร) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิกลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

1. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ 
         

รอง ผบช.ศ.  - รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต 
(ตร.)  โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 

- ศิปลศาสตรมหาบัณฑิต  
- จากมหาวิทยาลัยเกริก 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
- จาก University of 

Northern Philippines 
- หลักสูตรผู้ก ากับการ     

รุ่นที่52 
- หลักสูตรการบริหารงาน

ต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 36 
- หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิ

การทหาร  รุ่นที ่ 50 จาก
วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก 

- หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่น 66 
จากกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 

- สว.งาน 5 กก.สส.ภ.3 
- รอง ผกก.ผ1 กก.รฟ. 
 - รอง ผกก.3 ป. 
- ผกก ศฝร.ภ.5 
- ผกก สส.บก.น.6 
- รอง ผบก.อก.บช.น. 
- รอง ผบก.สลก.ตร. 
- รอง ผบก.อฝค. 
- รอง ผบก.บก.จร. 
- ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 
- ผบก.ส.3 
- รอง ผบช.ศ. 

-วิทยากรบรรยายด้าน
การจราจร หลักสูตร ผกก.
และหลักสูตร บตส. 
-วิทยากรบรรยายความรู้ด้าน
การจราจรในหลักสูตรและ
โครงการต่างๆ ของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

-คณะท างานแก้ไขกฎหมายจราจร
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
-หัวหน้าผู้ชี้แจงคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะที่ 4 แก้ไข พรบ.
จราจรทางบก 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ PTM ช าระ
ค่าปรับใบสัง่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- กรรมาธิการวิสามัญร่างแก้ไข 
พรบ.จราจรทางบกของ สนช. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

2. 
 

พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.  1.ปริญญาตรี รัฐประศาสน
ศาสตร์บัณฑิต สถานศึกษา  
รร.นรต. 
2.ปริญญาตรี นิติศาสตร์
บัณฑิต สถาบันศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3.ปริญญาโท  พัฒนบริหาร
ศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

1.พ.ศ.2530 รอง สว.สอบสวน  
   สน.ลาดพร้าว 
2.พ.ศ.2535 สว.ภาควิชาการ 
  บริหารงานต ารวจ กองบังคับ 
  การวิชาการ รร.นรต. 
3.พ.ศ.2538 สวป.สภ.บ้านโป่ง  
   จว.ราชบุรี 
4.พ.ศ.2543 รอง ผกก.การ 
   ข่าว บก.อก.บช.น. 
5.พ.ศ.2545 รอง ผกก.จร.สน. 
   สามเสน 
6.พ.ศ.2546 รอง ผกก.จร.สน. 
   พญาไท 
7.พ.ศ.2548 ผกก.สภ.ล าดวน  
  จว.สุรินทร์ 
8.พ.ศ.2550 ผกก.สภ.เมือง 
   กาญจนบุรี 
9.พ.ศ.2552 รอง ผบก.ภ.จว. 
   กาญจนบุรี 
10.พ.ศ.2554 รอง ผบก.น.7 
11.พ.ศ.2555 ผบก.ประจ า  
     สง.ผบ.ตร. 
12.พ.ศ.2556 ผบก.จร. 
13.พ.ศ.2557 ผบก.รฟ. 
14.พ.ศ.2559 ผบก.จร.  
15.พ.ศ.2560 รอง ผบช.น. 

เป็นอาจารย์พิเศษ วิชาจราจร  รร.นรต. 
และกองบัญชาการศึกษา 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์ 
การสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

3. ศ.พล.ต.ต.พงษ์สันต์  คงตรีแก้ว 
 

ข้าราชการบ านาญ ศ. 
 

-โรงเรียนเตรียมทหาร 
(รุ่นที่ 16)   2518 
-โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
(รุ่นที่ 32)     2522 
ปริญญาโทสาขา  
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
2529 
หลักสูตรการบริหาร
ต ารวจชั้นสูง 

-สถาบันพัฒนา
ข้าราชการต ารวจ  (รุ่น
ที ่26) 2549       
ปริญญาเอก สาขา
อาชญาวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
2562  6  ปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 
 
 

40 ปี 
- ก.พ. 2522  รองสารวัตรสอบสวน 
สถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว                     
- เม.ย. 2523 รองสารวัตรป้องกัน
ปราบปราม สถานีต ารวจนครบาล
ลาดพร้าว                     
- ต.ค. 2525 รองสารวัตร กองก ากับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจนครบาล
พระนครเหนือ 
- ม.ค.2533 รองสารวัตรสืบสวน 
สถานีต ารวจนครบาลบางรัก 
- ต.ค. 2534 สารวัตรแผนกสถิติและ
ข้อมูล กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
- ก.ย. 2535 สารวัตรงานที่  1  กอง
ก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจ
จราจร  
- พ.ค. 2539 สารวัตรภาควิชาการ
บริการสงัคม รร.นายร้อยต ารวจ               
- มิ.ย. 2541  อาจารย์(สบ.2) ภาค
วิชาการบริการสงัคม รร.นายร้อย
ต ารวจ               
-มี.ค.2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ.
3) ภาควิชาการบริการสงัคม  รร.นาย
ร้อยต ารวจ  

23 ปี 
 

1. ผลงานวิจัย 
- การจัดการจราจรในกรงุเทพมหานคร : 

ศึกษาเฉพาะกรณี งานในหน้าท่ี
รับผิดชอบของรองสารวัตรจราจร, ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ,พ.ศ. 2542                            

- การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ขับข่ีที่น ายาง
รถยนต์เสื่อมสภาพมาใช้บนท้องถนน, 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ, พ.ศ.2551            

- ปัญหาด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
จราจร, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, พ.ศ.2551                        

- การปรับปรงุพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.
2522, ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและสมาคมวิทยาการ
จราจรและขนส่ง ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 
พ.ศ.2553    
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 ศ.พล.ต.ต.พงษ์สันต์  คงตรีแก้ว 
(ต่อ) 

   
 6  ปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 

 
 

-มิ.ย. 2544 รองศาสตรา-
จารย์ (สบ.4) ภาควิชาการ
บริการสงัคม รร.นายร้อย
ต ารวจ 
-ธ.ค. 2547               
รองศาสตราจารย์(สบ.5)      
ภาควิชาการบริการสังคม 
รร.นายร้อยต ารวจ  
-ต.ค. 2550 ศาสตราจารย์
(สบ.5) ภาควิชาการบริการ
สังคม รร.นายร้อยต ารวจ  
-ก.ย. 2557 ศาสตราจารย์ 
(สบ.6) กลุ่มงานคณาจารย์ 
คณะต ารวจศาสตร์ รร.นาย
ร้อยต ารวจ 
- หัวหน้าภาควิชาการ
บริการสงัคม รร.นายร้อย
ต ารวจ 15 ปี 
- ประธานสภาคณาจารย์ 
รร.นายร้อยต ารวจ 1 ป ี
- รองคณบดี คณะต ารวจ
ศาสตร์ รร.นายร้อยต ารวจ 
3 ปี 

 2.หนังสือและต ารา 
- การจัดการจราจร (Traffic Management), 

รร.นายร้อยต ารวจ    
-  การตรวจจับความผิดจราจร (Traffic 

Surveillance), รร.นายร้อยต ารวจ  
 

3.งานที่ปรึกษา 
- ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมขีดความสามารถ

ระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัย
ชายฝั่งระยะที่ 1-6, เมืองพัทยา, 2555- 
ปัจจุบัน  

- ทีป่รึกษากรงเทพมหานคร โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, 2558-2559      

- ที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการ
จัดท าแผนบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถของระบบการรักษาความมั่นคง
(Security)ในพ้ืนที่ให้บริการ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้, 2559-2560      

- ที่ปรึกษาสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร, 
2561-ปัจจุบัน 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

4. 
 

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองศาสตราจารย์
ประจ า ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรม ศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นายกสมาคมระบบ
ขนส่งและจราจร
อัจฉริยะไทย 
(Intelligent 
Transportation 
Systems (ITS)) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมโยธา จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมโยธา (จราจร
และขนส่ง)  จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาเอก  สาขา
วิศวกรรมโยธา (จราจร
และขนส่ง)  จาก
มหาวิทยาลัยมิชิ - 
แกนสเตท ประเทศ                      
สหรัฐอเมริกา 

- ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นายกสมาคมระบบขนส่งและ
จราจรอจัฉริยะไทย (Intelligent 
Transportation Systems 
(ITS)) 

- Traffic Operations and 
Management,  
- Intelligent 
Transportation Systems 
(ITS),  
- Traffic Accident Analysis, 
- Travel Behavior and 
Public Transportation 
Issues 

Proceeding  ต ารา 
- Jansuwan, S. and S. Narupiti 
(๒๐๐๕) Assessment of Area Traffic 
Control System in Bangkok by 
Microscopic Simulation Model. 
Proceedings of the Sixth Eastern 
Asia Society for Transportation 
Studies,Bangkok,Thailand, Vol. ๕, 
pp. ๑๓๖๗ – ๑๓๗๘. 
- Upala, P., S. Narupiti, and K. 
Choocharukul(๒๐๐๕) The 
Development of the National 
Transportation Strategic Plan in 
Thailand: Lessons Learned from 
the Past and Directions for the 
Future. Proceedings of the 
International Road Federation, 
Bangkok, June ๑๓-๑๖. 
- Priyawat, C.and S. Narupiti (๒๐๐๔) 
Alternative Methods for 
Investigating Bus Service Quality 
and User Dissatisfaction in 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

  
 

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bangkok and its Vicinity.  Proceedings of 
the International Conference on 
Transportation 
 Systems Planning and Operation, 
Madras, February  
๑๘-๒๐. 
- Fukuda, T., Y. Nakamura, S. Kashima, A. 
Phoonwarawutthipanich, and S. Narupiti 
(๒๐๐๓) Investigating the Potential Use of 
Car Sharing in Developing City: Bangkok. 
Proceedings of the Fifth International 
Summer Symposium, Tokyo, Japan, July 
๒๖, pp ๒๙๓-๒๙๖.  
- Ishizaka, T., A. Fukuda, S. Narupiti, C. 
Tipagornwong, and T. Fukuda (๒๐๐๓) A 
Study on Observation of Traffic Situation 
by Using Probe Vehicle in Bangkok.  
Proceedings of the Fifth International 
Summer Symposium, Tokyo, Japan, July 
๒๖, pp ๓๐๑-๓๐๔. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

  
 

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - Wichaimethawee, T. and S. Narupiti 
(๒๐๐๓) Development of traffic signal 
control strategies for saturated traffic 
conditions. The Fourth Regional 
Symposium on Infrastructure 
Development in Civil Engineering, 
Bangkok, Thailand, April ๓-๕.  
- Jansuwan, S. and S. Narupiti (๒๐๐๓) 
Experience with Paramics micro-
simulation software.  The Fourth 
Regional Symposium on Infrastructure 
Development in Civil Engineering, Bangkok, 
Thailand, April ๓-๕. 
- Narupiti, S. and P. Pookpho (๒๐๐๑) 
Performance of Traffic Signal Control in 
Saturated Traffic Conditions. Proceedings 
of the Fourth Eastern Asia Society for 
Transportation Studies,  Hanoi, Vietnam, 
๒๔-๒๖ October.   
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

  
 

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - Narupiti, S. and N. Kongsutthi (๒๐๐๐) 
Route choice characteristics and 
willingness-to-pay for an advanced traveler 
information system of Bangkok drivers. ๖th 
AATT, Singapore, June.  
- Piphobmongkol, S., K. Choksinanun, S. 
Narupiti (๒๐๐๐) Real time vehicle speed 
detection using relocatable detecting 
region on video images. ๖th AATT, 
Singapore, June. 
- Narupiti, S. (๑๙๙๙) Trip Chaining Patterns 
in Bangkok, Based on household travel 
survey.  Proceedings of the Eastern Asia 
Society for Transportation Studies, Taipei, 
Taiwan, September ๑๕-๑๙, pp ๓๕๙-๓๗๒. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 
ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

5. ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์  กุลาชัย 

หัวหน้าภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

Master of Public Policy 
National Graduate 
Institute for Policy 
Studies (GRIPS) 
Tokyo, Japan  
(ทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น) 
 

Master of Science in 
Transport, Faculty of Civil 
and Environmental  
Engineering, Imperial 
College of Science, 
Technology, and 
Medicine 
University of London, 
United Kingdom  
(ทุนรัฐบาลไทย) 
 

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมือง
และการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2561 – ปัจจุบัน  
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 2560 – 2561  
ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2557-2559  
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2555-2557  
อาจารย์ (สบ 2 ท าหน้าท่ีอาจารย์
วิชาการจราจร) 
กองบัญชาการศึกษา ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 2553-2554 
สารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองบังคับ
การต ารวจจราจร 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2552-2554  
รองสารวัตรงานศูนย์ควบคุมและ
สั่งการจราจร (CCTV) 
กองบังคับการต ารวจจราจร 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2537-2541  
เจ้าหน้าท่ีบุคคลบรษิัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG 

อาจารย์พิเศษ 
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วิทยาลัยการต ารวจ 
- โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง - 
กองบัญชาการศึกษา 
- ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1 
- ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 2 
- ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 
- กองบัญชาการศึกษา 

-Elder abuse in Thailand: 
Prevalence, causes, 
consequences, and public 
supports. 
- Factors affecting teenagers’ 
deviant behaviors: A case Study 
of social network use. 
- Internal communication, 
employee participation, job 
satisfaction, and employee 
performance. 
-Servant leadership: A second-
order confirmatory factor 
analysis. 
- Developing a causal model of 
game addiction and stealing 
behavior among undergraduate 
students. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 
ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์

การท างาน 
ประสบการณ์

การสอน 
ผลงานทางวิชาการ 

 ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์  กุลาชัย 

(ต่อ) 

     - Measuring trustworthiness: A confirmatory factor analysis. 
- Employee engagement: Validating ISA engagement scale. 
- A study on the impacts of Smartphone addiction. 
- A study of drinking behavior among undergraduate students in Chonburi. 
- Antecedents of cyber bullying behaviors of high school students: A case study 
of Facebook. 
-Impacts of non-financial factors on job satisfaction of public schools’ teachers. 
- Developing a causal model of turnover intention of police officers in the 
Eastern region of Thailand. 
- Risky Riding Behaviors and Interventional Approaches among Young 
Motorcyclists in Big Cities in Thailand. 
- Exploratory factor analysis of sufficiency economy for Thai small industries. 
- The impacts of human resource management practices on employees’ job 
performance. 
-การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 
 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์การ
ท างาน 

ประสบการณ์
การสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

 ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์  กุลาชัย 

(ต่อ) 

     - ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความเหนื่อยล้าในงานและความ
ต้ังใจลาออกจากงาน. 
- รูปแบบภาวะผู้น า พฤติกรรมการเมืองในองค์การและความจงรักภักดีต่อ
องค์การของเจ้าหน้าท่ีต ารวจกองบังคับการต ารวจภูธร จังหวัดชลบุรี. 
-เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่. 
-ระบบขนส่งสาธารณะส าหรับผู้สูงวัย...นโยบายท่ีถูกเมิน? 
-การบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ.” 
-เทคโนโลยีการจราจร. 
-พฤติกรรมการเมืองในองค์การของข้าราชการไทย. 
-การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ. 
-การใช้สารเสพติดและแนวโน้มในการก่อคดีอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน
ในกรุงเทพมหานคร. 
-การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย. 
-โครงการการศึกษาโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของต ารวจจราจรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร (จราจร) 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

6. พ.ต.อ.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ 
       

อดีต ผู้ช่วย- 
ผู้ว่าการ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่ง
ประเทศไทย 
(เกษียณฯ)  

 ปริญญาตร ี
- รป.บ.(ตร.) จาก 
รร.นรต. 

- รอง สว.จร.สน.ลุมพินี   
- สว.จร.ทางด่วน ๑ บก.จร. 
- สว.จร.ทางด่วน ๒ บก.จร. 
- รอง ผกก.หน.สน.ทางด่วน ๒  
  บก.จร. 
- รอง ผกก.๓ บก.จร. 
- ผอ.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
  และกู้ภัย 
 

-วิชาจราจร รร.นายร้อย 
 ต ารวจ 
-วิทยากร หลักสูตร ผกก.  
 สว. และ ฝอ. 
-วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
-วิชาจราจร โครง การ  
 พัฒนาบุคลากรต ารวจ  
 บช.น. 
-วิทยากรพิเศษ บก.จร.  
 อบรมอาสาจราจร และ 
 หน่วย งานราชการ และ 
 รัฐวิสาหกิจ 
-หัวหน้าครูฝึกการขับข่ี 
 รถจักรยานยนต์ของ  
 บช.น. 
-วิทยากร ประจ าสถาบัน 
 ฝึกอบรมของรถไฟฟ้าขนส่ง  
 มวล ชนแห่งประเทศไทย 

-ความรู้ในการเฝ้าระวัง รักษาความ 
 ปลอดภัย ในการใช้รถไฟฟ้าขนส่ง 
 มวลชน 
-การรักษาความปลอดภัยและการ 
 กู้ภัยดับเพลิง ในรถไฟฟ้าระบบราง 
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บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒุิ กลุม่วิชาการต ารวจป้องกนัปราบปราม จราจร (จราจร) 
ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

7. พ.ต.อ.เกียรติศักด์ิ 
มิตรปราสาท 

ผกก.สภ.ผึ่งแดด  การศึกษา 
- รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ต ร
บัณฑิต (ตร.) จากโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 
- นิติศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโท นิติศาสตร  
ม ห า บั ณ ฑิ ต  จ า ก      
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 58 

 - รอง สวป.สภ.คลองหลวง 
- รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง 
- สารวัตรอ านวยการ สภ.คลองหลวง 
- สารวัตรสืบสวน สภ.คลองหลวง 
- สารวัตรจราจร สภ.คลองหลวง 
- รอง ผกก.ป.สภ.วิหารแดง จว.
สระบุร ี
- รอง ผกก.ป.สภ.เขมราฐ            
จว.อุบลราชธานี 
- รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว           
จว.สมุทรปราการ 
-ผกก.สภ.ผึ่งแดด  จว.มุกดาหาร 

วิทยากร บรรยายด้านการ จราจร 
แ ล ะ ก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
การจราจรในหลักสูตรและโครงการ
ต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ดังน้ี 
1.หลักสูตร ผู้ก ากับการ 
2. หลักสูตร สารวัตร  ( บช.ศ./    
ศผร.กลาง/ศฝร.ภ.1/ศฝร.ภ.2/
ศฝร.ภ.6) 
3. หลักสูตร ฝอ.  
4.นักเรียนพยาบาลต ารวจ  
5.นักเรียนนายร้อยอบรมที่ ศฝร.ภ.1 
6.นักเรียนนายสิบต ารวจ ท่ีศฝร.ภ.1 
7.ระดับกองบัญชาการ บรรยาย 
หน.งานจราจร ภาค 1 ภาค 4 และ 
ภาค 6  
  บรรยายจราจรและพงส. ภาค 1-
2-7 นครบาล ทางหลวงที่กรุงเทพฯ  
/ภาค 3-4 ที่ขอนแก่น /ภาค 5-6ที่
เชียงใหม่ /ภาค 8-9 ที่สุราษฎร์ธานี 
8. ระดับกองบังคับการ บรรยาย
ต ารวจ ในสังกัด บก.น.5 / บก.น.9 
/ ปทุมธานี/นนทบุรี/นครสวรรค/์
นครศรีธรรมราช/อุบลราชธานี/
นครพนม/ศรีสะเกษ/นครนายก/
กระบี่/ภูเก็ต/เพชรบุร/ีชลบรุ ี

1. ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของงานจราจร ในปี 
2556 (ค าสั่งส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่622/2556 
ลงวันที่ 20 ต.ค.2556) 
2)  คณะท างานการปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงานด้านจราจรปี 
2561 (ค าสั่งคณะกรรมการ
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานด้าน
จราจรที่ 1/2561  ลงวันที่ 
13 มิ.ย.2561 ออกตาม
ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ที่ 360/2561 ลงวันที่ 30 
พ.ค. 2561) 
3) คณะท างานในการเขียน
ต าราเรียน หลักสูตรนักเรียน
นายสิบต ารวจ ปี 2561 
รับผิดชอบเขียนเน้ือหาวิชา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจร 
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บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒุิ กลุม่วิชาการต ารวจป้องกนัปราบปราม จราจร (จราจร) 
ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

 พ.ต.อ.เกียรติศักด์ิ 
มิตรปราสาท 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

 

   9. หลักสูตรทบทวน งานจราจร    
ศฝร.กลาง/ภาค 1 
10. บรรยายกฎหมายให้ อาจารย์ที่
สอนวิชา กม.จราจร ศฝร. 1 – 9  
11. บรรยายกฎหมาย หลักสูตร 
“กฎหมายที่ต ารวจใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี” เน้ือหาบรรยายจ านวน 18 
ชม.ให้ต ารวจตามสถานีต ารวจต่างๆ 
กว่า 60 สถานี 

4)  เขียนหนังสือปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายของต ารวจ
จราจร ฉบับ 
พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ.2522 
5) แอดมินแฟนเพจ 
“กฎหมายที่ต ารวจจราจร
ควรรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี” 
โดยน าข้อกฎหมายต่างๆ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีมาเขียนให้
ความรู้เจ้าหน้าท่ีต ารวจทาง
สื่อโซเชียล 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ แต่มีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสถาบันการศึกษาในสังกัด ตร.เป็นกรณีพิเศษ 

 (กลุ่มวิชาการต ารวจป้องกนัปราบปราม จราจร (จราจร)) 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

1. พล.ต.ท.วันชาติ ค าเครือคง ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ 

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

- - รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 

- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า
ทหารราบ 

- หลักสูตรหลักประจ าชุด 
รร.เสนาธิการทหารบก 

- หลักสูตรการบรหิารงาน
ต ารวจชั้นสูง 

- ผบ.มว.กองร้อย ๓ กก.ตชด. 
เขต ๖ อ.แม่ระมาด จว.ตาก 

- ผบ.ร้อย ๓ กก.๑ บก.กฝ.       
อ.ชะอ า จว.เพชรบุร ี

- หนผ.๓ กก๑ บก.กฝ. อ.ชะอ า 
จว.เพชรบุรี 

- รอง ผกก.๑ บก.กฝ. อ.ชะอ า 
จว.เพชรบุรี 

- รอง ผกก.๓ บก.อก.ตชด. 
- ผกก.๓ บก อก.ภ.๘ 
- ผกก.๑ ผง.๑ สนผ. 
- รอง ผบก.ผง.๑ 
- รอง ผบก.ศปก.ตร. 
- ผบก.ยศ. 
- ผบก.กฝ.ตชด. 
- รอง ผบช.ตชด. 

- การท างานมวลชนสัมพันธ์
ของต ารวจตระเวน
ชายแดน 

- แผนและค าสั่งยุทธการ 
หลักสูตร ผกก., สว., 
ฝอ.ตร. 

- การจัดท าแผนของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- วิชาการแก้ปัญหาที่บังคับ
การ (Command Post 
Exercise: CPX) หลักสูตร 
ผกก., สว., ฝอ.ตร. 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

2. พ.ต.อ.นริศ แสวงจิตร์ อาจารย์(สบ5) 
กอจ.บชศ. 

- - รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต รร.นรต. 

- นิติศาสตร์บัณฑิต ม.
รามค าแหง 

- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ม.บูรพา 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)ม.บูรพา 

- หลักสูตรฝ่ายปฏิบัติการรบ
ร่วมภาคอากาศพ้ืนดิน 
กองทัพอากาศ 

- หลักสูตรความมั่นคงของ
ชาติ กองทัพภาคที่ 2 

- หลักสูตรนายทหารเก็บกู้
ท าลายวัตถุระเบิด 
กองทัพบก 

- ผบ.มว.ร้อย ตชด.214 กก.
ตชด.ที่ 21 จ.สุรินทร ์
- รอง สวส.สภ.เมืองชลบรุ ี
- รอง สว.งาน 3 กก.สส.ภ.2 
- รอง สวป. สภ.พุเตย ภ.จว.
เพชรบูรณ ์
- สว.(ทนท.นรพ.กอ.รมน.)สกพ. 
- รอง ผกก.(ทนท.นรพ.กอ.
รมน.)สกพ. 
- ผกก. ปฏิบัติงาน (กอ.รมน.) 
สกพ. 
- อาจารย์ (สบ๕)ทนท.บริหาร
กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการ
พิเศษ 
 

- วิชาการเมืองการปกครอง
และปรัชญาการเมืองไทย 
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 

- วิชาการบริหาวิกฤติการณ์ 
หลักสูตร สว.,ฝอ.ตร.,ผกก.
,บตส. 

- วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ คณะนิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ ม.บูรพา 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

3. รศ.พล.ต.ต.ดร.กิตต์ิธนทัต  
เลอวงศ์รัตน์ 

อาจารย์(สบ6) 
กลุ่มงาน
อาจารย์  
บช.ศ. 

- รอง
ศาสตราจารย์ 
(2555) 
- ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(2551) 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
อาชญา วิทยาการ
บริหารงานยุติธรรมและ
สังคม ม.มหิดล 

- สังคมสงเคราะหศ์าสตรม
หาบัณฑิต(สังคม 
สงเคราะหใ์นกระบวนการ
ยุติธรรม) ม.ธรรมศาสตร์ 

- รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ตร.) รร.นรต. 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
กฎหมาย ปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองตาม 
มาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง
รุ่นที่ 3 

- หลักสูตรการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 

- หลักสูตรการบรหิารงาน
ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 

- หลักสูตรการบรหิารการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคม ภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่3 

- รอง สวส.สภ.อ.โคกโพธ์ิ จ.
ปัตตานี 

- สว.ภาควิชาอ านวยการ ฯ  
รร.นรต. 

- สว.ธร.สน.ปทุมวัน 
- สว.จร.สน.ยานนาวา 
- รอง ผกก.(จร.) สน.บางกอก
น้อย 

- อาจารย์ กลุ่มงานคณาจารย์ 
รร.นรต. 

- วิชาการบริหาร
วิกฤติการณ ์หลักสูตร 
ผกก., สว., ฝอ.ตร. 

- หลักสูตร ปริญญาโท สาขา
อาชญาวิทยา และสาขา
การบริหารรักษาความ
ปลอดภัย รร.นรต. 

- หลักสูตร หลักประจ า ชุด
ที่ 89 วิชาสงครามต่อต้าน
การก่อการร้า รร.เสนาธิ
การทหารบก 

- วิชา เหย่ือวิทยา หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาอาชญา
วิทยาและงานยุติธรรม 
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ,ม.
ธรรมศาสตร์ และ ม.รงัสิต 

- การป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศ
ไทย 
- การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้าประเวณีในประเทศ
ไทย 
- การต่อต้านการก่อ
การร้ายสากล 
- การจัดการภายใต้
สภาวะวิกฤต 
- รู้เท่าทัน...การก่อ
การร้าย 
- การบริหาร
วิกฤตการณ์ข้ันสูง 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

4. พล.ต.ท.ธีรวัฒน์  ณ  ป้อมเพชร - ข้าราชการบ านาญ 
- ที่ปรึกษา บช.ศ. 
- อดีต รอง ผบช.ศ. 
 

- -ปริญญาตรีวิชาการ
ต ารวจ Oklahoma 
City  University 
-นิติวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต รร.นรต. 
-   หลักสูตรการท าข่าว
กรอง 
ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
และประเทศ
ออสเตรเลีย 
-  หลักสูตรรักษาความ
ปลอดภัย 
บุคคลส าคัญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-   หลักสูตรบทบาท
ของต ารวจในภาวะ
วิกฤต  วิทยาลัยต ารวจ 
มลรัฐหลุยเซียน่า  
ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

-  รอง ผบช.ศ. 
-  คณะกรรมการร่าง 
หลักสูตรการรักษา 
ความปลอดภัยบุคคล 
ส าคัญ บช.ส. 
- ผบก.สบพ. 
- ผบก.ประสาน 
ส านักงานต ารวจ 
- ผอ. สถาบัน ILEA 
-  ถวายการอารักขาฯ 
เจ้าฟ้าชายชาลร์ และ 
เจ้าหญิงไดอานา 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอารัก 
ขาฯ  ภริยาประธานา- 
ธิบดีประเทศสหรัฐฯ 
(นางแนนซี  เรแกน) 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีรักษา 
ความปลอดภัย  ผู้น า 
ทางทหาร  กรณี  
๔๐๗๙๕ 
-  สาธิตและฝึกอบรมการ 
รปภ. บุคคลส าคัญให้
ประธานคณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) 
-  การฝึกอบรม รปภ.บคุคล 
ส าคัญในงาน UNTAD 
-  ผู้อ านวยการหลักสูตร 
การสืบสวนคดีอาญา 

-  วิชา "การบริหาร
วิกฤตการณ์" หลักสูตร 
บตส. ,ผกก.,สว.,ฝอ.ตร. 
และสืบสวน ของ  วตร. 
- วิชา “เอกสารศึกษาและ
การจัดท าเอกสารค้นคว้า
ด้วยตนเอง” หลักสูตร 
ฝอ.ตร. และ ผกก. 
-  วิชา "การข่าว"  
หลักสูตร สืบสวน,ฝอ.ตร. 
- วิชาด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ให้กับ บ.การท่า
อากาศยาน ,รฟม.,รฟท. 
 

- 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

5. พล.ต.ท.ศรกฤษณ์   แก้วผลึก - ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
 

- -  นิติศาสตรบัณฑิต 
ม.รามค าแหง 
-  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
(การบริหารองค์การ)   
ม.เกริก 

-  ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม 
ต ารวจกลาง บช.ศ. 
-  อบรมการต่อต้านการก่อ
การร้าย จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
-  หัวหน้าภาควิชาความ
มั่นคง วตร. 
- รอง ผบช.ศ. 
- ผบก.ฝรก. 
-รอง ผบก. (ทนท. 
อาจารย์ภาควิชาสืบสวน) 
กลุ่มงานวิชาการ สบพ. 
-อาจารย์  ภาควิชาสืบสวน  
(สว. - ผกก.) 
 สบพ. 

-  วิชา "การบริหาร
วิกฤตการณ์"  
หลักสูตร บตส.,ผกก.,สว.,
ฝอ.ตร. และสืบสวน ของ  
วตร. 

- คู่มือประกอบการ
เรียนการสอนของ 
นสต. 
- คู่มือข้ันตอนปฏิบัติ
มาตรฐานสายตรวจ 
- คู่มือการปฏิบัติงาน
ยุทธวิธีในสถานีต ารวจ 
- คู่มือการจัดการตาม 
พรบ.การชุมนุม
สาธารณะ 
- คู่มือประกอบการ
ฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 
ตาม พรบ.ธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ                                              

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

6. พ.ต.อ.อินทรัตน์  ปัญญา - รอง ผกก.๓ บก.
สอ.บช.ตชด. 
- รองโฆษก บก.
สอ.บช.ตชด. 
- ผจก.ศฝย.ตร. 
- หน.ศทส.บก.
สอ.บช.ตชด. 

- - รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต (ต ารวจ) 
รร.นรต. 
- ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาอาชญา
วิทยาและงานยุติธรรม 
ม.มหิดล 
ประกาศนียบัตร 
- หลักสูตรหลักประจ า 
รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๗ 
- หลักสูตร Instructor 
Development 
Course (ครูฝึก) ด้าน
การวิเคราะห์ข่าวกรอง
อาชญากรรม องค์การ
ต ารวจสากล 
- หลักสูตร ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
และระบบบริหาร
เหตุการณ์วิกฤต
ระดับชาติ FEMA & 
FBI โครงการ ATA 

 

- ผู้บังคับหมวด กก.สอ.บช.
ตชด. 
- สวป.เมืองยะลา 
- ผบ.ร้อย รพศ.บก.สอ.บช.
ตชด. 
- สว.ผงป.บก.สอ.บช.ตชด. 
- รอง ผกก.๓ บก.สอ.บช.
ตชด. 
ราชการพิเศษ 
- คณะท างานปรับปรุงหลัก
นิยมการสงครามพิเศษและ
ปฏิบัติการพิเศษ กองทัพ
ไทย 
- คณะท างานพัฒนาบ่งการ
ฝึกและควบคุมการฝึก 
ต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
และการฝึกบรรเทาสาธารณ
ภัย นานาชาติ กองทัพไทย 

- วิชา “การจัดการที่บังคับ
การและระบบบัญชาการ” 
หลักสูตร ฝอ. หลักสูตร 
ผกก. ของ วตร. 
- วิชา “การบริหาร
วิกฤตการณ”์ “ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์” 
“ระบบปฏิบัติการหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ”  
หลักสูตร ตกร. ของ ตร. 
- วิชา “การบริหารงานข่าว
กรอง”, การเปรียบเทียบ
ระบบข่าวกรองทางทหาร
และต ารวจ”, “การ
วิเคราะห์ข่าวกรองและการ
น าไปใช้” หลักสูตร การ
บริหารงานข่าวกรองระดับ
ต้น และ ระดับกลาง 
ศฝข.บช.ส. 
- วิชา “การควบคุมการ
ยุทธ์” ผบ.หน่วยก าลังติด
อาวุธระดับมณฑล วิทยาลัย
ปฏิบัติการพิเศษต ารวจ กอง
ก าลังต ารวจติดอาวุธ แห่ง
สาธารณะรัฐประชาชนจีน 

-  บทความเรื่อง 
“ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์” น าเสนอ 
ศตก. เพ่ือ
ประกอบการปรับปรุง
หลักนิยมการ
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ก่อการร้ายสากล ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ก่อการร้ายสากล 
- วิทยานิพนธ์ 
“กระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจในสถานการณ์
วิกฤต” บัณฑิต
วิทยาลัย ม.มหิดล 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

7. พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ - รอง ผบก.ส.๑ - - รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต (ตร.)  รร.นรต. 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ม.รามค าแหง 
-หลักสูตร นักแปลและ
ล่ามเพ่ืออาชีพ ม.
รามค าแหง 

-งานด้านการสืบสวน 2541-
2553 
-ผู้ก ากับการสืบสวน (หัวหน้า
ศูนย์ข้อมูล CCOC ศชต.)  
-ผกก.หัวหน้ากิจการพลเรือน 
กองก าลังต ารวจ (ศชต.)  
-ผกก.หัวหน้าการข่าว กอง
ก าลังต ารวจ (ศชต.) ๒๕๕๘ 
-รอง ผบก. หัวหน้าการข่าว 
กองก าลังต ารวจ (ศชต.) ๒๕๖๐ 
- ผกก.หัวหน้าสถานี สภ.
กรงปินัง,สภ.เบตง จว.ยะลา   
สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 
-ชุดสืบสวนติดตามบุคคลสูญ
หายสนึามิ พ.ศ.2547 
-ฝ่ายการข่าวเหตุการประท้วง
ฝ่ายพันธิมิตรยึดสนามบิน
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2551 
-ผ่ายการข่าวเหตุการณ์ นปช.
บุกการประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน พัทยา พ.ศ.2552 
-คณะท างานประสานงานไทย-
มาเลเซีย 

- วิชา “การข่าว” หลักสูตร 
ผกก.,สว.,ฝอ.ตร. และ 
สืบสวน ของ วตร. 
- วิชาสืบสวน 2545 – 
ปัจจุบัน 
หลักสูตร ตร.  
บรรยาย ม.ราชภัชราชนคริ
นคร์  พ.ศ.2546-2553 
-วิทยากรบรรยายพิเศษ
หน่วยงานรัฐและเอกชน 
 

- คู่มือองค์ความรู้ 
เรื่องการวิเคราะห์ข่าว
อาชญากรรม  
(ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2553) 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน 

ผลงานทาง
วิชาการ 

8. พ.ต.อ.กรธวัช  สวัสด์ิโรจน์ ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ 
วิทยาลัยการต ารวจ 
กองบัญชาการศึกษา 

- - ร.ร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 30 
- รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ  
รุ่นที่ 46 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาบริหารองค์กร) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- หลักสูตรการต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล 

- หลักสูตรการต่อต้าน 
การปล้นยึดอากาศยาน 

- หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 64 
- หลักสูตรต่อต้านการ

พัฒนาครูฝึก IDC 
(Instructor 
Development Course) 

- หลักสูตรผู้ก ากับการ รุ่นที่ 
86 

- หลักสูตรเสนาธิการทหาร  
รุ่นที่ 55 (วสท.) วิทยาลัย
เสนาธิการทหาร 

- หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและอุปกรณ์พิเศษ 
ณ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล ร.
11 รอ. (2538) 

- หัวหน้าชุดโจมตี พร้อมรับเหตุการณ์
การก่อการร้ายสากลในการแข่งขัน
ซีเกมส์จังหวัดเชียงใหม ่

- นายต ารวจประสานงาน/ล่าม  ในงาน
ประชุมต ารวจสากล 

- ประสานงานด้านธุรการก าลังพลใน
การจัด จนท. รปภ.บุคคลส าคัญ/
ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ งาน
ประชุมกลุ่มผู้น าความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมภิาคเอเซียแฟซิฟิค 
(APEC) 

- ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร อบรมเจ้าหน้าท่ี 
ตร.ทั่วประเทศ ท่ีท าหน้าท่ี รปภ.บุคคล
และ รปภ.สถานที่ในงานประชุมกลุ่ม
ผู้น าความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเซียแฟซิฟิค (APEC) 

- หัวหน้าชุดติดตาม ในงานรักษาความ
ปลอดภัยนายกรัฐมนตรี  (2544-
2549) 

-ท าหน้าท่ีหัวหน้าชุดล่วงหน้า  
ในงานอารักขาเจ้าชายแอนดรูว์ และ
คณะที่เสด็จพระราชด าเนินยังโรงเรียน 

- อาจารย์พิเศษ
บรรยายหัวข้อการ
อารักขาบุคคลส าคัญ
โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 

- อาจารย์พิเศษ
บรรยาย วิชาการ
บริหารงานในเหตุ
วิกฤติณ์หลักสูตร
สารวัตร หลักสูตรผู้
ก ากับการและ
หลักสูตรการ
บริหารงานต ารวจ
ชั้นสูง 

- อาจารย์พิเศษ
บรรยายวิชาการ
แก้ไขปัญหาในที่
บังคับการ(CPX) 
หลักสูตรสารวัตร 
และหลักสูตรผู้ก ากับ
การ 

การบริหาร
วิกฤตการณ์ 
Crisis 
Management 
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บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาความม่ันคงและกิจการพิเศษ 

ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

9. พ.ต.อ.ดร.สุรศักด์ิ  
เลาหพิบูลย์กุล 

อาจารย์ (สบ 5) 
กอจ. (ทนท.
อาจารย์วิชา
สอบสวน) 

- -รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
(การบริหารงานต ารวจ) 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
-ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
(นโยบายและการวางแผน
สังคม) มหาวิทยาลัยเกริก 
-ดุษฎีบัณฑิต (ประชากรและ
การพัฒนา) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

- พนักงานสอบสวน
คดีอาญา/จราจร 
-งานคุ้มครองสวัสดิภาพ/
สืบสวน/ปราบปรามการ
กระท าผิด ต่อเด็ก เยาวชน 
และสตรี  
-ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์
พิทักษ์เด็ก เยาวชนและ
สตรี ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
-งานป้องกันปราบปราม   
ยาเสพติด 
-หัวหน้าคณะนายต ารวจ
ไทยในภารกิจรักษา
สันติภาพในประเทศ 
South Sudan ของ
สหประชาชาติ 

- การสอบสวนคดี   
  ค้ามนุษย์ 
- การสอบสวนคดี 
  ยาเสพติด 
- พรบ.ธุรกิจรักษาความ 
  ปลอดภัย 
- พรบ.ความรุนแรงใน 
  ครอบครัว 
- การสืบสวนสอบสวน 
  คดีความผิดต่อเด็ก 
เยาวชน และสตรี 
- อนุสัญญาว่าด้วยการ 
  ต่อต้านการทรมาน 
- กฎหมายมนุษยธรรม 
  ระหว่างปรเทศ 
(International 
Humanitarian Law) 
 

- ต าราการสอบสวนคดีเด็กและ
เยาวชน 
- ต าราการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
ทางถนน 
- งานวิจัยการเฝ้าระวังภาวการณ์
ด้านเด็กและเยาวชนในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
- งานวิจัยปัญหายาเสพติดและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในโรงเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของต ารวจในการ
สร้างความปลอดภัยบนถนน 
- บทความเรื่องการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
- บทความเรื่องบทบาทของ
ต ารวจไทยในประเทศ South 
Sudan 
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ล าดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการ 

10. รศ.ดร.วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ 

อาจารย์ประจ า
คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์และ
ผู้อ านวยการ
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเซีย 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- นิติศาสตร์บัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร ์
- สังคมสงเคราะหศ์าสตร  
มหาบัณฑิต (สส.ม.) พัฒนา
ชุมชน จาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร ์
- Master of Arts (M.A.) 
Political Science : 
Comparative Politics 
and Governments  จาก 
New School For Social 
Research, New York 
City, USA. 
- พัฒนบริหารศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พบ.ด.) การบริหาร
การพัฒนา  จาก 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

- ที่ปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการการ
ปกครอง วุฒิสภา  
 - ผู้ช่วยเลขานุการและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาความพร้อมในการ
บังคับใช้กฎหมาย วุฒิสภา 
- เลขานุการคณะท างาน
ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา 
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ วุฒิสภา 
- ศึกษาและท างานใน
สหรัฐอเมริกา 8 ปี 
- ศึกษาและดูงานใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
20 ประเทศ 

- อาจารย์ประจ าคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 - อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช  ถนนแจ้ง
วัฒนะ  อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- อาจารย์ประจ าคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์และ
ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเซีย 

-  เขียนหนังสือและจัดพิมพ์โดย
ส านักพิมพ์ไม่น้อยกว่า 43 เล่ม  
เขียนบทความไม่น้อยกว่า 200 
เรื่อง  และจัดท าเว็บไซต์ 
www.wiruch.com เพ่ือเผยแพร่
อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 

- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  โดยเป็นที่ปรึกษา
หลักวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
ไม่น้อยกว่า 120 เรื่อง      

  - เป็นที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์
ระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 
50 เรื่อง 
       

- งานพิเศษ  สอน  เขียนหนังสือ  
เขียนบทความ  ท าวิจัย  และให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านการเมือง  
การปกครอง การบริหารจัดการ  
การพัฒนา  รัฐธรรมนูญ  
กฎหมายปกครอง  การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ  และ การ
ผสมผสานวิชาการด้านต่างๆ 

                                                                                                                 
                                                              ตรวจแล้วถูกต้อง 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ แต่มีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสถาบันการศึกษาในสังกัด ตร.เป็นกรณีพิเศษ 

 (กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 

                       พ.ต 
.อ. 
                                               ( นริศ  แสวงจิตร์ ) 


