
ประวัติและผลงานที่สําคัญ  
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สวุรรณ 

-------------------------------- 

รองศาสตราจารย์ สาขา การศึกษา อนสุาขา การบริหารการศึกษา1  
ภาควิชาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และชมุชน 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140 
มือถือ 08-9662-9849 E-mail: sumit.s@ku.ac.th id: sumit.suwan FB: sumit suwan 
 

การศึกษา : 
2546 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
2540 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2534 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ   

การฝึกอบรม : 
2560 การเพ่ิมศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด 
2549 การจัดทํา e-book 
2542 หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง  รุ่นที ่92 
2536 หลักสูตรนายร้อยทหารราบ  รุ่นที่ 90 

การทํางาน : 
 กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เชียงใหม่ 
 อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 อาจารย์ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา (ปัจจุบัน) 

สาขาวิชาที่เชีย่วชาญ/สนใจ :  
  การบริหารการศึกษา/การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทาง
การศึกษา/การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

                                                        
1 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในการประชุมสภาคร้ังท่ี 3/62 วันท่ี 25 มี.ค.62 ซ่ึงอยู่
ในระหว่างการเสนอโปรดเกล้าแต่งต้ังท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รบั  
  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. 2560 
  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) พ.ศ. 2554  
  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ. 2547  
  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ. 2543 
 
งานสอนในอดีตถึงปัจจุบัน 
  ปริญญาเอก   

 - วิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 - วิชาการกําหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 - วิชายุทธศาสตร์การศึกษาเพ่ือการสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์และชุมชน 
 - วิชานโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

  ปริญญาโท   
 - วิชาทัศนมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 - วิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในองค์กร  
 - วิชาผู้นําเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 - วิชาบริบททางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 - วิชาการวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาองค์การ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

  ปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
 - วิชามนุษย์กับสังคม  
 - วิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดําเนินชีวิต 
 - วิชาวิกฤต กลยุทธ์และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  ปริญญาตร ี(โรงเรียนนายเรืออากาศ)   
 - วิชาหลักการบริหาร   
 - วิชาหลักรัฐศาสตร์  
 - วิชาสวัสดิการสังคม  
 - วิชาการสัมมนาทางการบริหาร   
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ผลงานวิจัย 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2549. สถานภาพและทศิทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย.  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.  

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2549. การศึกษาสภาพการเรียนการสอนโครงการวิชาบูรณาการ : กรณีศึกษารายวิชามนุษย์
กับสังคม. โครงการวิชาบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.  

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และคณะ 2550. การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.  

จรูญศร ี มาดิลกโกวิท, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2551. การพัฒนาระบบการดําเนินการคูปองวิชาการเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2551. การติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2552. การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

ชนิตา  รักษ์พลเมือง, จรูญศรี มาดิลกโกวิท, สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2552. การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ
นักบริหารการเลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที ่2 ในการดํารงตําแหน่งภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์  
6 เดือนแรก. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และดํารงค์  มากระจนั. 2553. การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและ
องค์กรท้องถิ่น เพ่ือการสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน. ภาค
วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2553. การวิจัยและพัฒนาระบบงานของ กอ.รมน.ตามโครงสร้างใหม่. สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และรัชนี  ชูทอง. 2553. การพัฒนาเกณฑ์การประเมนิความพึงพอใจในการให้บรกิารบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร.์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

ชนิตา  รักษ์พลเมือง, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2555. การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
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สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2556. แนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพของคณะวิชาเพ่ือตอบสนองพันธกิจความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์. 

บรรจบ  ภิรมย์คํา, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2556. การศึกษาผลกระทบการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สุมิตร   สุวรรณ, และคณะ. 2557. การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย. 

สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2557. การประเมนิประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ. 

สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2557. การติดตามและประเมินผลการนําความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม. มูลนิธิชัยพัฒนา. 

บรรจบ  ภิรมย์คํา สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2558. การจัดทําแผนปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. 

ธีรศักด์ิ  สร้อยคีรี สุมิตร สุวรรณ และคณะ.  2559. การสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) 

สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2559. การติดตามและประเมินผลการนําความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม. มูลนิธิชัยพัฒนา. 

สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2559.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

บรรจบ  ภิรมย์คํา สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2559. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2559. การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการปลกูผักปลอดภัยสําหรับ
อาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน. 

บรรจบ  ภิรมย์คํา สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2560. ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา
ตามอาเซียน และแนวทางการพัฒนา. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. 

บรรจบ  ภิรมย์คํา สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2561. แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2561. แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียงตํารา หนังสือ 

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. นโยบายของไทยในการพัฒนาและการป้องกันประเทศ. โรงเรียนนายเรืออากาศ 
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ. 

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2549. คู่มือ : สรุปวิชาสังคมศึกษาและเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. เอกสารประกอบการสอน วิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2552. เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในองค์กร.  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.  

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2554. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นต้ิง กรุ๊ป จํากัด. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2555. การกําหนดยุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริน้ต้ิง กรุป๊ จํากัด. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2561. มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม.  
พิมพ์ครั้งที่ 5. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นต้ิง กรุป๊ จํากัด. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2561. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนองค์การ. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม 
พริ้นต้ิง กรุ๊ป จํากัด. 

 
บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
สุมิตร สุวรรณ,น.ต. และ ศุภโชติ ชัยวงศ์,น.ท. 2546. ญี่ปุ่นคิดอะไรเกี่ยวกับการศึกษาในระดับวิชาชีพทหาร. 

หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 63 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2546. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ต. 2546. การนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตร 

เพ่ือการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย. การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 
18 - 19 กันยายน 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์, กรุงเทพมหานคร: 334 - 346.  

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2546. การเลือกหัวข้อเพ่ือการทําวิทยานิพนธ ์. หนังสอืข่าวทหารอากาศ ปีที่ 63 ฉบับที่ 9 
มิถุนายน 2546. 

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2546. การเขียนโครงร่างการวิจัย. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 63 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2546. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2546. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนากําลังพลและกองทัพ. หนังสือข่าวทหาร

อากาศ ปีที่ 63 ฉบับที ่11 พฤศจิกายน 2546. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2546. การวิจัยเชิงคุณภาพ 1.หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 63 ฉบับที ่11 พฤศจิกายน 2546. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2546. การวิจัยเชิงคุณภาพ 2 . หนังสอืข่าวทหารอากาศ ปีที่ 63 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2546 . 
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สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2547. การเขียนบทความทางวิชาการ. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม 2547. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2547. การศึกษา (ของกองทัพ) น้ันสาํคัญไฉน. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 

มิถุนายน 2547. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2546. “ก๊ิก” เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 7 

กรกฎาคม 2547 . 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. พัฒนาการป้องกันประเทศกับการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย. หนังสือข่าว

ทหารอากาศ ปีที่ 65 ฉบับที ่1 - 9 มกราคม - กันยายน 2548.  
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพ. วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 1  

ฉบับที่ 1 กันยายน 2548. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยกับกองทัพอากาศ. หนังสือ

ข่าวทหารอากาศ ปีที่ 65 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2548. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย.  

วิทยาสารกําแพงแสน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550. หน้า 35 – 42. 
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโรงเรียนบุตรเกษตรกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน, นครปฐม. หน้า 462 – 469. 

สุมิตร สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2552. การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาองค์กรสูม่หาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2552 หน้า 23 - 33 . 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และดํารงค์  มากระจนั. 2553. การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย 
และองค์กรท้องถิ่น เพ่ือการสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และสง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน.  
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน, นครปฐม. หน้า 1349 – 1356. 

สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2553. หลักสูตรภาคพิเศษ : ธุรกิจหรือโอกาสทางการศึกษา. หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  
30 มิถุนายน 2553. 

ชนิตา  รักษ์พลเมือง, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2555. การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที ่3 กันยายน – 
ธันวาคม 2556. 

บรรจบ  ภิรมย์คํา, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2556. การศึกษาผลกระทบการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42  
ฉบับที่ 8 ตุลาคม – ธันวาคม 2557 หน้า 66 - 80. 

อนุสรา  สาวังชัย, ชิรวัฒน์  นิจเนตร, สุมิตร  สุวรรณ. 2556. ยุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต. วารสาร
สมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556. หน้า 114 – 127. 
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ประภาพร ถึกกวย และสมุิตร  สุวรรณ. 2556. แนวทางการพัฒนาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร.์ วารสาร Veridian E-journal บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556. หน้า 92 – 109. 

วราภรณ์ ไตรรักษ์ฐาปนกุล และสุมิตร  สุวรรณ. 2557.  แนวทางการพัฒนาการให้บริการในการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา. วารสาร Veridian E-journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 
2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556. หน้า 910 – 922. 

ชัชชัย  กสิวาณิชยกุล และสมุิตร  สุวรรณ. 2557.  การเสริมสร้างความสุขในการทํางานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. วารสาร 
Veridian E-journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557. 
หน้า 166 – 180. 

สุขุมา ประเทพ. และสุมิตร  สุวรรณ. 2557.  แนวทางการพัฒนาการให้บริการขนส่งสนิค้าของบริษัทสิงห์ท่าเรือ
พัทลุงขนส่ง. วารสาร Veridian E-journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที ่7 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2557. หน้า 1094 – 1012. 

ภพพร  สุมาลกันต์, สันติ ศรสีวนแตง และสุมิตร สุวรรณ. 2558. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. วารสาร Veridian E-journal บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558. หน้า 267 – 260.  

ดนุพล แสงนาค, สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2558. การทอ่งเที่ยว: เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียรมาร์. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558. 

สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2560. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที ่45 ฉบับที ่1  
มกราคม – มีนาคม 2560 หน้า 282 - 298. 

วรชัย ศรฤทธิชิงชัย และสุมติร สุวรรณ. 2561. สถานการณ์และผลกระทบต่อความม่ันคงจากการย้ายถิ่นของคน
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 58 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – เมษายน 
2561 หน้า 123 - 146. 

ก่ิงกาญจน์ จงสุขไกล และสมุิตร สุวรรณ. 2561. ผลกระทบของภัยพิบัติต่อการย้ายถิ่น. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 
19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน 2561 หน้า 1 – 9. 

บรรจบ  ภิรมย์คํา สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2561. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: กรณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร ์ครั้งที่ 1 วันที ่2-3 กรกฎาคม 2561  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 277 – 285. 

ภูวน อุ่นจันทร์, สุมิตร สุวรรณ และสันติ ศรีสวนแตง. 2561. กระบวนการอํานวยความยุติธรรมชุมชน: ข้อเสนอ
จากประเด็นวิพากษ์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 26  ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถนุายน 2561 หน้า 227 – 260. 
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จีรศักด์ิ โพธิกาวิน และสมุิตร สุวรรณ. 2562. ปัจจัยและแนวทางการธํารงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ในมหาวิทยาลยัของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – เมษายน 2562. หน้า 39 – 53.  

สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2562. การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการปลกูผักปลอดภัยสําหรับอาหาร
กลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถนุายน 2562. หน้า 252 – 265. 

พันธ์ศักด์ิ พ่ึงงาม, พิชญาภา ยืนยาว และสมุิตร สุวรรณ. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 1017 – 1034. 

วิทัศน์ ฝักเจรญิผล สมุิตร สวุรรณ และคณะ. 2563. ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์ระบาดไวรัสCovid-19. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์. ปีที่ 4 ฉบับที ่1 
มกราคม – มิถนุายน 2563. หน้า 44 – 61. 

สุมิตร สุวรรณ และคณะ. 2563. การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 
2563. 
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งานบริการวิชาการ 
 บรรยายพิเศษหลักสูตรปรญิญาโทและเอก  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 บรรยายพิเศษหลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 บรรยายพิเศษหลักสูตรปรญิญาโท  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 บรรยายพิเศษหลักสูตรปรญิญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 บรรยายพิเศษหลักสูตรปรญิญาโท  สาขาวิชาการทหาร  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 บรรยายพิเศษหลักสูตรปรญิญาตรีและโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 บรรยาย เรื่อง การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/ตํารา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 บรรยาย เรื่อง การเขียนตําราและเอกสารทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 บรรยาย เรื่อง การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
 ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการทหาร  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยนักเรียนนายเรืออากาศ  สาขาวิชาบริหารศาสตร์  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
 ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ 
 ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  สาขาวิชาการทหาร  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ/ตํารา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ/ตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  วารสารครุศาสตร์  คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  วารสารวิจัยสังคม  สถาบันวิจัย  จุฬาฯ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  วิทยาสารเกษตรศาสตร์  สาขาสังคมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ  คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  วารสารวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารสังคมศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนรินทร์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
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 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 – 2560) 
 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและนวัตกรรมการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดนครปฐม (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2560) 

 
ที่ปรึกษางานวิจัย  
 ทัศนคติและปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมสาขาวิชาของโรงเรียนนายเรืออากาศท่ีสนองความต้องการของกองทัพอากาศ 
 ความคิดเห็นต่อการให้เอกชนซ่อมแซมอาคารในกองทัพอากาศ 
 รูปแบบวิธีการรับนักศึกษาพลเรือนเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ (เอกสารวิจัยดีเด่น ปี 47) 
 เครื่องบินแบบค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศในอนาคต 
 การให้บริการด้านอาหารและโภชนาการสําหรับทหารกองประจําการ 
 การศึกษาแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการรับราชการในกองทัพอากาศของทหารกองประจําการ 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของนักบิน บ.ล.5 
 กระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยของนักบินในกองทัพอากาศ (เอกสารวิจัยดีเด่น ปี 49) 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ 
 ประสิทธิภาพการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระบบบังคับบําบัดแนวจิราสาของกองทัพอากาศ 
 กลยุทธ์ในการพัฒนาปัจจยัที่มอิีทธิพลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 การคาดการประมาณกําลังคนและยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนากําลังคนด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
 ยุทธศาสตร์การจัดการขยะบนเกาะภูเก็ต   
 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดการทํางานอย่างมีความสุขโดยทรรศนะของคนใน: กรณีศึกษา  

บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 การรับรู้และความคาดหวังของคนในชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ค่านิยมและรูปแบบการคบคนรักของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 กลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 การเสริมสร้างความสุขในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 แนวทางการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทสิงห์ท่าเรือพัทลุง 
 แนวทางการให้บริการในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 การศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม 
 การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพสําหรับกิจกรรมอาสาสมัครชุมชนขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย 
 กระบวนการอํานวยความยุติธรรมชุมชน: ข้อเสนอจากประเด็นวิพากษ์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ 
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 ความสามารถในการรับมือและฟ้ืนฟูชุมชนจากภัยพิบัตินํ้าท่วม 
 การพัฒนาเกณฑ์และการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับจังหวัดด้านการย้ายถิ่นของคนต่างด้าว 
 การธํารงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
งานอ่ืน ๆ (คณะกรรมการ/คณะทาํงาน/การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
 เลขานุการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน) 
 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรหลักสูตรปรญิญาโทและเอก  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมท้องถิ่น 
 คณะทํางานโครงการวิจัยและร่างหลักสูตรปริญญาตรีและโท  สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนรินทร ์
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
 คณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองเก่ากําแพงแสน   
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และที่ปรึกษาสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 คณะอนุกรรมการจัดทําร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เพ่ือจัดทําร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... 
 คณะทํางานปฏิรูปการดําเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 


