ประวัติ
นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ์

ชื อ- นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
ตําแหน่ งวิชาการ
ตําแหน่ งบริหาร
การศึกษา

-

17 เมษายน พ.ศ. 2494
ศาสตราจารย์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาเซี ยนและเอเชียศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาเอก การบริ หารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ1 สาขา Humane Letters มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอมริ กา
นักศึกษาแลกเปลี?ยนมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอมริ กา
ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนประจําจังหวัดเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ตําแหน่ งปัจจุบัน
-

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาเซี ยนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี?ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารราชการแบบมีส่วน
ร่ วม
- อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี?ยวกับการทบทวนและปรับปรุ งโครงสร้างส่ วนราชการด้าน
สังคม
- อนุกรรมการทํางานติดตามและประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประสบการณ์ ในอดีต
- อธิ การบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ประธานกรรมาธิ การปฏิรูปการเมือง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
- กรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
- กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติผทู ้ รงคุณวุฒิ
- คณะกรรมการบริ หารสิ นเชื?อเกษตรแห่งชาติ (กบส.)
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กรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื?อการศึกษา
กรรมการองค์การเภสัชกรรมและประธานกรรมการบริ หารความเสี? ยง
กรรมการการเคหะแห่งชาติและประธานกรรมการบริ หารความเสี? ยง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สมานฉันท์เพื?อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
- กรรมการบรรษัทตลาดรองสิ นเชื?อที?อยูอ่ าศัย กระทรวงการคลัง
- ประธานคณะกรรมการบริ หารบรรษัทตลาดรองสิ นเชื?อที?อยูอ่ าศัย
- คณะกรรมการสมานฉันท์เพื?อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
- ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (กกอ.)
- คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ประธานสภากรรมการบริ ษทั ไทยเดินเรื อทะเล จํากัด กระทรวงคมนาคม
- กรรมการพนักงานเทศบาล กระทรวงมหาดไทย
- ประธานคณะกรรมการบริ หารสํานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
- คณะกรรมาธิ การการมีส่วนร่ วม สภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ
- ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรปริ ญญาเอกนานาชาติ (การบริ หารการพัฒนา)
- กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- คณะกรรมการกองทุนเพื?อการพัฒนาพรรคการเมือง
- คณะอนุกรรมการผลิตกําลังคนระดับอุดมศึกษาเพื?อเพิ?มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมหลัก
- กรรมการการเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย (เดิม)
- ประธานอนุกรรมการวิชาการ ว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปั ญหาการซืO อสิ ทธิ1 ขายเสี ยง
- คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการวิจยั และพัฒนา รัฐสภา
- คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่ วม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ
- คณะอนุกรรมการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2550-2564) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที? 10 (พ.ศ.2550-2554)
- ประธานคณะอนุกรรมการจัดทําร่ างยุทธศาสตร์ การจัดตัOงสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- คณะอนุกรรมการกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข กระทรวงคมนาคม
- คณะอนุกรรมการพิจารณาเข้าเป็ นภาคีกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สํานักงานส่ งเสริ มตุลาการ
-
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- คณะกรรมการปรับปรุ งกฎหมายปกครองท้องถิ?นและการกระจายอํานาจไปสู่ ทอ้ งถิ?น

กระทรวงมหาดไทย
- อนุกรรมการการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื?อการปฏิรูปการศึกษา
- อนุกรรมการควบคุมนํOาเสี ย การประปาส่ วนภูมิภาค
- กรรมการพิจารณาปรับปรุ งกฎหมายเกี?ยวกับการเลือกตัOงสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา
เกียรติประวัติ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Indiana University มอบเหรี ยญเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร “Thomas Hart Benton
Mural Medallion in recognition of prominent achievement and dedicated service”
เมื?อวันที? 21 พฤษภาคม 2555
สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็ นอาจารย์ “ราช
พฤกษ์” ด้านหนังสื อวิชาการประจําปี พ.ศ.2551
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณ “ผูบ้ รรยายดีเด่น” เมื?อวันที? 20
กันยายน พ.ศ.2554
สอบไล่ได้อนั ดับ 1 ประโยคมัธยมปลายโรงเรี ยนประจําจังหวัดเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
นักเรี ยนทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรี ยนที?ขาดแคลนในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ ระดับมัธยมปลาย
ได้รับพระราชทานเหรี ยญเรี ยนดีประจําชัOนปี ที? 3 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิตยสารไทม์ (Time Magazine) ฉบับกรกฎาคม ปี 1974 เสนอให้เป็ น "The Rising
World Leader" ขณะที?มีอายุ 23 ปี ซึ? งเป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอชื? อที?อายุนอ้ ยที?สุดใน
จํานวน 150 คน จากทัว? โลก
สมาคมนักเรี ยนเก่าเพชรพิทยาคม โรงเรี ยนประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเกียรติคุณให้
เป็ นศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2542
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประกาศเกียรติคุณให้
เป็ นนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิดชูเกียรติยศ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื? อง” เมื?อวันที? 2
ธันวาคม พ.ศ. 2548
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็ นศิษย์เก่าดีเด่น เนื?องใน
โอกาสครบรอบ 101 ปี วัน “ศาสตร์ เกษตรไทย” เมื?อวันที? 13 มกราคม พ.ศ. 2549
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็ นนักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2551
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบโล่เกียรติคุณพระ
พิรุณ สําหรับศิษย์เก่าที?ดาํ รงตําแหน่งระดับสู งในหน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ
เมื?อวันที? 12 พฤศจิกายน 2553
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14. สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็ น “นิสิตเก่า
ดีเด่นคณะเกษตร ประจําปี พ.ศ.2553” เมื?อวันที? 7 มกราคม พ.ศ. 2554
การอบรม
- อบรมการบริ หารการศึกษาระดับสู ง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด สหรัฐอเมริ กา ปี พ.ศ.2522

- อบรมการจัดทํากรณี ศึกษา (Case Research and Writing) รุ่ นที? 1 ส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ธันวาคม พ.ศ.2550
- อบรมหลักสู ตร NIDA-WHARTON Executive Leadership มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี พ.ศ. 2550
- อบรมหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที? 11 ปี พ.ศ. 2553
- อบรมหลักสู ตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่ นที? 7 พ.ศ. 2554
- อบรมหลักสู ตร “Executive Programme on Greenery Planning and Management” จัดโดย
Central for Urban Greenery and Ecology (CUGE) ระหว่างวันที? 1-4 มีนาคม 2554 ณ ประเทศ
สิ งคโปร์
เครืองราชอิสริยาภรณ์
2543
2545
2548
2551
2556
2558

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
มหาวชิรมงกุฎ
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
ตติยดิเรกคุณาภรณ์

สั มมนาวิชาการ
-

-

สัมมนาเรื? อง การปกครองท้องถิ?น ณ กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ปี พ.ศ. 2538
สัมมนา EROPA และนําเสนอ Paper เรื? อง Thai Bureautic Reform
ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ปี พ.ศ. 2540
สัมมนา IAS เรื? อง National Administration: Impact and Response to Globalization. ณ
กรุ งโบโลญยา ประเทศอิตาลี ปี พ.ศ. 2543
สัมมนา EROPA เรื? อง Developing Asia's Public Services: Sharing Best Practices ณ
ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. 2543
สัมมนา IAS เรื? อง Governance Public Administration ณ กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ก ปี พ.ศ.
2544
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-

-

-

-

-

-

-

-

สัมมนา IASIA เรื? อง Public Administration Between Globalization and Decentralization:
Implications for Education and Training ณ กรุ งอิสตันบูลประเทศตุรกี ปี พ.ศ. 2545
สัมมนา EROPA เรื? อง Governance as Partnership State, Civil Society and Market
Organizations ณ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545
ประชุมทางวิชาการของ IASIA เรื? อง In Search of the best : Attracting , Development and
Retaining Development Goals ณ เมือง Bandar Seri Begawan ประเทศ Brunei Darussalam ปี
พ.ศ. 2549
ประชุมทางวิชาการของ EROPA เรื? อง “Service Quality in Public Sector” ณ กรุ งเตหะราน
ประเทศอิหร่ าน ปี พ.ศ.2550
โครงการศึกษาดูงานคณะผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของ Seameo
Rihed ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา 13-21 เมษายน พ.ศ.2551
ศึกษาดูงานที?มหาวิทยาลัยโลซานน์กบั คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
8 - 13 พฤษภาคม 2551
ประชุมนานาชาติของสมาคม International Association of Universities (IAU) เรื? อง
“Universities as Local and Global Actor ” ณ ประเทศเนเธอแลนด์ 15-18 กรกฎาคม พ.ศ.
2551
ประชุม International President Forum on Global Research Universities ในหัวข้อ “Global
Science and Technology Network” จัดโดย KAIST ณ สาธารณรัฐเกาหลี 6-10 กันยายน พ.ศ.
2551
โครงการความร่ วมมือระหว่าง Northern Illinois University กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ณ เมือง DeKalb ประเทศสหรัฐอเมริ กา 21-27 กันยายน
พ.ศ. 2551
ประชุมสัมมนา เรื? อง “ University Governance in Southeast Asian Countries ” จัดโดย
ASAIHL ณ มหาวิทยาลัยสุ ภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว วันที? 14 ตุลาคม 2551
โครงการศึกษาดูงาน เรื? อง “Quality Assurance and Recent Trends in Higher Education” ของ
คณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ณ ประเทศสหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที? 18 – 26 ตุลาคม 2551
โครงการเจรจาและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุ งฮานอยและนคร
โฮจิมินท์ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที? 3-6 กุมภาพันธ์ 2552
การประชุมนานาชาติ เรื? อง “Improving Higher Educational Institutions: Empowering
Future Generations” จัดโดย International Institute of Public Policy and Management
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(INPUMA) , The University of Malaya (UM) ณ ประเทศมาเลเซี ย ระหว่างวันที? 25-26
กุมภาพันธ์ 2552
ศึกษาดูงานด้านการกํากับนโยบายมหาวิทยาลัย (University Governance) จัดโดย ศูนย์
SEAMEO RIHED ร่ วมกับ Association of Governing Boards of Universities and Colleges
(AGB) ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างวันที? 18-25 เมษายน 2552
ประชุมทางวิชาการ เรื? อง “Conference on Enhancing Graduate Employment” จัดโดย The
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ณ ประเทศศรี
ลังกา ระหว่างวันที? 20-22 พฤษภาคม 2552
ประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “Governance for Sustainable Development : implications for
public administration education and practice” จัดโดย International Association of Schools
and Institutes of Administration (IASIA) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิ ล ระหว่างวันที? 30
กรกฎาคม-12 สิ งหาคม 2552
ประชุมวิชาการ เรื? อง “Public Governance in Challenging Economic Time : Human
Resource Development at the Battlefront” จัดโดย The Eastern Regional Organization for
Public Administration (EROPA) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที? 19-23 ตุลาคม 2552
ประชุมทางวิชาการ “3rd International Conference on World-Class Universities” ณ นคร
เซี? ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที? 1-5 พฤศจิกายน 2552
ประชุมทางวิชาการ “Quality Assurance for Higher Education Development” จัดโดย The
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ณ กรุ งพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที? 22-24 พฤศจิกายน 2552
ประชุมทางวิชาการ “Higher Education : Engaging the Knowledge Economy” จัดโดย The
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ณ National
Taiwan University กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที? 15-20 เมษายน 2553
โครงการประสานความสัมพันธ์และเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการกับ Academy of
Mongolia (AOM) ณ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที? 8-11 กรกฎาคม 2553
โครงการเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการกับ Universitas Gadjah Mada ณ กรุ งยอร์ คยากาต้า
ประเทศอินโดนีเซี ย ระหว่างวันที? 17-20 กรกฎาคม 2553
เข้าร่ วมสัมมนากับองค์การเภสัชกรรม ณ เมืองเซี? ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที?
24-28 กรกฎาคม 2553
เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรระยะสัOนเรื? องการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยในศตวรรษที? 21 ณ
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ (The 4th SEAMEO RIHED-InTREC Programme: An InTensive
Course on Managing Universities in the 21th Century at University of Cambridge) ระหว่าง
วันที? 24-31 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ สหราชอาณาจักร
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ประชุมทางวิชาการ “Public Administration and Disaster Management” จัดโดย The Eastern
Regional Organization for Public Administration (EROPA) ระหว่างวันที? 21-26 พฤศจิกายน
2553 ณ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
ประชุมทางวิชาการ “The Role of University in Smart Response to Climate Change” จัดโดย
The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ระหว่าง
วันที? 11-13 ธันวาคม 2553 ณ กรุ งฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประชุมวิชาการ “Going Global 2011 World Education : the new powerhourse?” จัดโดย
British Council ระหว่างวันที? 10-14 มีนาคม 2554 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เข้าร่ วมสัมมนากับคณาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที? 12-16 พฤษภาคม 2554
ณ ประเทศออสเตรี ยและสาธารณรัฐเชค
สัมมนาทางวิชาการ “Asian Public Administration Reform & AGPA First Meeting” ระหว่าง
วันที? 29 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2554 ณ กรุ งปั กกิ?ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประชุมวิชาการ “IASIA at 50:Challenges and Ways for Public Administration Globally” จัด
โดย International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) ระหว่าง
วันที? 13-18 มิถุนายน 2554 ณ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี
ประชุมวิชาการ 2011 International Congress of IIAS “Global Problems and National
Regulations : Challenges to Regulatory Strategies” จัดโดย International Institute of
Administrative Sciences (IIAS) ระหว่างวันที? 4-9 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองลูเซิ ร์น ประเทศ
สวิตเซอแลนด์
ประชุมวิชาการ Conference of the Asian Public Administration Network (APAN) ระหว่าง
วันที? 1-4 กันยายน 2554 ณ กรุ งโซล สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการประสานความสัมพันธ์และร่ วมลงนามในข้อตกลงความร่ วมมือกับ National
University of Tainan (NUTN) และเยือน National Taiwan University (NTU) ระหว่างวันที?
15-17 กันยายน 2554 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน
โครงการสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์และเจรจาหารื อเกี?ยวกับความร่ วมมือทางด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที? 13-18 มีนาคม 2555
โครงการสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์และเจรจาหารื อเกี?ยวกับความร่ วมมือทางด้านวิชาการกับ
North-South University และ University of Dhaka สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ระหว่าง
วันที? 18-22 เมษายน 2555
ประชุมวิชาการ 2012 Annual Conference of Asian Group for Public Administration (AGPA)
“Local Governance and Reform : Service Delivery, Transparency and Accountability” ณ เมือง
มาเล ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที? 7-13 พฤษภาคม 2555
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โครงการประสานความสัมพันธ์และร่ วมลงนามในข้อตกลงความร่ วมมือด้านการจัดการ
ทรัพยากรนํOากับ Nanjing Changiang Waterway Engineering Bureau ณ เมืองนานกิง สาธารณัฐ
ประชาชนจีนระหว่างวันที? 24-27 พฤษภาคม 2555
ประชุมวิชาการ 2012 International Congress of IIAS “Socio Economic Prioritites and Public
Administration” จัดโดย International Institute of Administrative Sciences (IIAS)
ณ เมือง Merida รัฐ Yucatan สหรัฐเม็กซิ โก ระหว่างวันที? 17-25มิถุนายน 2555
ประชุมวิชาการ NCPAG “Public Administration and Governance : Transformation”
ณ กรุ งมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ระหว่างวันที? 26 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2555
โครงการเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การ
บริ หารการพัฒนา) หลักสู ตรนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ โดยความร่ วมมือกับ
Potsdam University ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที? 4-12 สิ งหาคม 2555
ประชุมวิชาการ “Uprooting Corruption and Harnessing Ethical Leadership in Public Sector” ณ
Nelson Mandela Metropolitan University ประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ ระหว่างวันที? 22-26
ตุลาคม 2555
สัมมนาวิชาการนานาชาติ “Challenge t Administrative Reform : Learning from the past and In
Search of Excellence in the Future” The Eastern Regional Organization for Public
Administration (EROPA) ณ กรุ งจาร์ กาต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซี ย ระหว่างวันที? 28 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 2555
ประชุมวิชาการ Academic Exchange and Cooperation Conference, Ningxia Polytechnic
ณ เมือง Yinchuan สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที? 13-16 พฤศจิกายน 2555
สัมมนาวิชาการนานาชาติ “Decentralization, Advanced Regionalization and Human Capital :
Challenges and Best Practices” ณ เมือง Rabat ประเทศโมร็ อคโค ระหว่างวันที? 26 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2555
ร่ วมเดินทางเยือนปั กกิ?ง-ลัว? หยางเพื?อส่ งเสริ มความร่ วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ
สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย-จีน ระหว่างวันที? 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่ วมเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อย่างเป็ นทางการเพื?อศึกษาดูงานเกี?ยวกับระบบการ
เลือกตัOงของเยอรมนี เพื?อประโยชน์ในการยกร่ างรัฐธรรมนูญของไทย ตามคําเชิ ญของรัฐบาลและ
รัฐสภาเยอรมนี ระหว่างวันที? 15-21 มีนาคม 2558 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เดินทางเข้าร่ วมงานสัมมนาวิชาการ Asia Pacific Alumni Conference ตามคําเชิญของ Indiana
University Alumni Associationในฐานะผูร้ ่ วมอภิปรายหัวข้อ “Global Leadership in Governance
and Public Policy” ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย ระหว่างวันที? 22-24 พฤษภาคม 2558
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สัมมนาข้าราชการและพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงานและเจราจาความร่ วมมือ
ทางวิชาการกับ National Institute of Public Administration (INAP) ณ ราชอาณาจักรสเปน
ระหว่าง วันที? 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559

การศึกษาดูงานและการอบรมในต่ างประเทศ
- ศึกษาดูงานปฏิรูปที?ดิน ประเทศไต้หวัน
- ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร ประเทศญี?ปุ่น
- ศึกษาดูงานระบบชลประทาน ประเทศอิสราเอล
- ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมนํOามันปาล์ม ประเทศมาเลเซี ย
- ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมผลิตเยือ? กระดาษ ประเทศสวีเดน
- ศึกษาดูงานระบบรัฐสภาประเทศอิตาลี
- ศึกษาดูงานระบบ Continuing Improvement Process บริ ษทั Siemens ประเทศเยอรมันนี
- ศึกษาดูงานระบบการบริ หารงานภาครัฐ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ศึกษาดูงานระบบสรรพากรและศุลกากร จากสก็อตแลนด์ ประเทศสหราชอาณาจักร
- ศึกษาดูงานอุสาหกรรมการผลิตไวท์ ประเทศสเปน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริ กา
- ศึกษาดูงานระบบงาน EU. ณ กรุ งบรัชเซล ประเทศเบลเยี?ยม
- ศึกษาดูงานระบบบําบัดนํOาเสี ย ณ เมืองฟอร์ ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริ กา
- ศึกษาดูงานการบริ หารระบบอุดมศึกษาของประเทศฝรั?งเศส ณ กรุ งปารี ส
- ศึกษาดูงานระบบการจัดการและการประกอบเครื? องบินโบอิOง ณ นครซี แอตเติล
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ศึกษาดูงานระบบการบริ หารสนามบินเซปั ง ประเทศมาเลเซี ย และสนามบินเช็คแล็ปก็อก
ฮ่องกง
ศึกษาดูงานแนวทางการบริ หารสาขาการจัดการภาครัฐและธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ ด
เคมบริ ดจ์ ลอนดอน และ LSE ณ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เข้าอบรมหลักสู ตร Leaders in Governance Programme (LPG 2009) จัดโดย Civil Service
College ณ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ระหว่างวันที? 16-24 มีนาคม 2552
- ศึกษาดูงานร่ วมกับนักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสนตมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี รุ่ น
11 ณ กรุ งปั กกิ?ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที? 3-7 มีนาคม 2553
- ศึกษาดูงานร่ วมกับผูไ้ ด้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัOงที? 24 ณ ประเทศ
พม่า ระหว่างวันที? 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2553
- ศึกษาดูงานร่ วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ประเทศญี?ปุ่น ระหว่างวันที?10-15 พฤษภาคม
2553
- ศึกษาดูงานระบบการกระจายสิ นค้า ร่ วมกับองค์การเภสัชกรรม ณ ประเทศญี?ปุ่น ระหว่าง
วันที? 15-19 มกราคม 2554
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ศึกษาดูงานร่ วมกับนักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณั ฑิต รุ่ นที? 3 ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ และราชอาณาจักรเบลเยีย? ม ระหว่างวันที? 914 สิ งหาคม 2554
ศึกษาดูงานร่ วมกับผูไ้ ด้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัOงที? 26 ณ กุย้ หลิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที? 23-37 ธันวาคม 2554

ผลการทางวิชาการ
งานตํารา
2544. การบริ หารโครงการ. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2549. การเมืองไทย. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2552. ความคิดของสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ . กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2554. การเมืองการปกครองไทย : ยุคเผด็จการ-ยุคปฏิรูป. พิมพ์ครัOงที? 4. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2554. การเมืองการปกครองไทย : พ.ศ.1762 – 2500. พิมพ์ครัOงที? 6. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2555. การเมืองอังกฤษ. พิมพ์ครัOงที? 11. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2555. การเมืองอเมริกา. พิมพ์ครัOงที? 13. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2555. การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา. พิมพ์ครัOงที? 20. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
2555. นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ. พิมพ์ครัOงที? 25. กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์เสมาธรรม.
งานวิจัย
2536. วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั> นกลางในสั งคมไทย. กรุ งเทพฯ : สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ .
2537. การพัฒนาชนบท : ความสํ าเร็จและความล้ มเหลว. กรุ งเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
2537. แนวทางการพัฒนาการท่ องเทียวแบบยังยืน. กรุ งเทพฯ: สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ .
2537. มิติใหม่ ของการตรวจราชการแผ่ นดิน. กรุ งเทพฯ: สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
2538. ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ : ฝ่ ายนโยบายและแผน กอง
นโยบายและแผนงานเยาวชน สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
2539. ปัจจัยทีมีผลต่ อการยกฐานะเทศบาลนครยะลา กรุ งเทพฯ : สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ .
2540. ประเมินผลการปรับโครงสร้ างกรมตํารวจ. กรุ งเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิ ค.
2544. หัวหน้าโครงการวิจยั เรื? อง “วิสัยทัศน์ และกรอบการปฏิรูประบบราชการ” สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ
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2551. ประธานคณะกรรมการที?ปรึ กษาโครงการวิจยั เรื? อง "การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพือการจัดการ
สาธารณสุ ข"
2551. ประธานคณะกรรมการที?ปรึ กษาโครงการวิจยั เรื? อง "การปฏิรูประบบการจัดการเพือรองรับการ
ประกันสุ ขภาพในประเทศไทย"
2551. ประธานที?ปรึ กษาโครงการวิจยั เรื? อง “รู ปแบบโครงสร้ างองค์ กรเพือรองรับการกระจายอํานาจของ
กระทรวงสาธารณสุ ข”
2551. ประธานที?ปรึ กษาโครงการวิจยั เรื? อง “การจัดทําโครงสร้ างและแบ่ งส่ วนราชการภายในเพือบริ หาร
จัดการและอํานวยการเพือสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง”
2551. ปัจจัยภูมิหลัง วัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของผู้นําเยาวชนไทย.
กรุ งเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
งานบทความ
1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที?ยวแบบยัง? ยืน
2. มิติใหม่ในการตรวจราชการแผ่นดิน
3. การพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตย
4. องค์การกับการปรับตัวของสิ? งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
5. ผูจ้ ดั การกับการตัดสิ นใจ
6. การระดมพลังมวลชน
7. อาสาประชาราษฎร์ กบั การพัฒนาประเทศ
8. ทฤษฎีการเปลี?ยนแปลงทางสังคม
9. การเปลี?ยนแปลงทางสังคม: ความหมาย บทบาท และแนวทางการศึกษา
10. นโยบายสาธารณะ: ความหมาย บทบาท และแนวทางการศึกษา
11. บทบาทธนาคารพาณิ ชย์กบั การพัฒนาชนบาท
12. ชุมชนแออัด: ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
13. การบริ หารราชการไทยในทศวรรษหน้า
14. มิติใหม่ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
15. การเมืองกับการบริ หาร
16. กรอบความคิดในการจัดอัตรากําลังคนภาครัฐด้านวิชาการ
17. เยาวชนกับการมีส่วนร่ วมทางสังคม
18. โครงสร้างและการแข่งขันทางธุ รกิจ
19. กลยุทธ์ในการพัฒนาชนบทไทย
20. ทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทยในทศวรรษหน้า
21. สหวิทยาการเพื?อการวิจยั และพัฒนากับมุมมองในการพัฒนาการเมือง
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วิชาทีสอน
ระดับปริญญาเอก
1. Policy Studies
2. Seminar in Research and Development
ระดับปริญญาโท
1. ระบบสังคมและการเมืองไทย
2. นโยบายสาธารณะและการวางแผน
วิชาทีบรรยายพิเศษ
1. การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. การเตรี ยมความพร้อมของข้าราชการไทยเพื?อเข้าสู่ AEC
3. มหาวิทยาลัยกับงานวิจยั ในศตวรรษที? 21
4. การบริ หารกิจการบ้านเมืองที?ดี
5. กลไกและกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะของไทย
6. การเมือง เศรษฐกิจ และการบริ หารในทศวรรษใหม่
7. การเมืองกับธุ รกิจ
8. การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในบริ บทของการบริ หารยุทธศาสตร์
9. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในเชิงนโยบาย
10. กลยุทธ์การบริ หารสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ
11. ผูน้ าํ ไทยที?พึงประสงค์
12. การนํานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
13. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปั จจุบนั
14. ผูน้ าํ กับการบริ หารการเปลี?ยนแปลง
15. ทางออกประเทศไทย : มุมมองนักวิชาการ
16. ปั ญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ
17. การปฏิรูประบบราชการ : การปรับเปลี?ยนกระบวนทัศน์ไปสู่ การบริ หารภาครัฐแนวใหม่
18. บทบาทมหาวิทยาลัยของรัฐที?อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
19. ประเด็นร่ วมสมัยทางด้านสังคมและการเมืองไทย
20. กลยุทธ์การบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
21. การบริ หารการเปลี?ยนแปลงในทศวรรษใหม่และธรรมาภิบาล
22. ฝ่ ายบริ หารกับการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
23. นโยบายสาธารณะของไทย
24. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับการกํากับนโยบายในสหรัฐอเมริ กา : ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานเพื?อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยของไทย
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

การบริ หารจัดการภาครัฐในภาวะความขัดแย้ง
นักบริ หารกับการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
บทบาทผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยที?มีผลกระทบต่อการบริ หารราชการแผ่นดิน
การเสริ มสร้างพลังทางสังคมกับการกําหนดนโยบายสาธารณะในสังคมไทย
การบริ หารงานมุ่งผลสัมฤทธิ1 เพื?อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ฯลฯ

การเป็ นทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก ปริญญาเอก (สํ าเร็จการศึกษาแล้ ว)
Name/ Class

Lt. Kudeb Saikrachang * (3)

Dissertation
Approved
1999

Manvipa Indradat (1)
Sathit Limpongpan * (2)

1998
2000

Suvicha Pouare (2)

2001

Sasicha Suebsang *(5)

2001

Jitraporn Sudhivoraseth *(3)

2002

Songtum Pinto* (3)
Sumalee Wongwitit* (3/1)
Surin Niyamangkoon* (4/1)

2002
2003
2004

Kittipongse Sumipan *(4/1)

2004

Nawin Minakan (4/2)
Petcharat Trisattayawed (6)*

2005
2006

Lalida Chuayruk* (7/2)

2006

Somchai Punyajaroen* (7/2)

2006

Warangkana
Jakawattanakul*(7/1)
Srisa-ang Wongthongdee *(7/2)

2007

Panita Sakulkaew * (7/2)

2008

Jitti Kittilertpaisan* (8)

2008

Kamtorn Sheepchaiisara* (8)

2008

Kwanming Khumprasert
Rattanathammawat *(8)
Nguyen Trubg Tiep (9)

2008

Panitee Karnsomdee (12)

2010

2007

2009

Dissertation Title

Political Reform Policy in Thailand: Factors Affecting Policy Decisions in
Parliament
The Effectiveness of B.O.I. Decentralization Policy
Factors Affecting the Acceptance of Privatization of the State Railway of
Thailand
Domestic Influence Affecting Thailand’s Foreign Economic Cooperation
Policy: A Case Study on AFTA
Major Factors Affecting Front-line Employee Performance: A Comparative
Study of Thai Airways International and Scandinavian Airlines System
Policy Evaluation on Promoting Projects Carried Out by Provincial Public
Relations
The Analysis of Thailand Government Expenditure Policy Causes
Policy-making Process in Universal Telecommunications Services Policy
Evaluation on Forest Village System for Economic Forest Plantation
Establishment in Thailand
Major Factors Affecting the Implementation of the 1984 Sugar Policy of
Thailand
Sustainable Tourism Development in Ayuthaya
Major Factors Affecting Successful Implementation of Policy on Juvenile
Delinquent Rehabilitation
Electronic Government Procurement (e-GP): Factors Affecting
Effectiveness of Policy Implementation
Competency of Senior Executive Officer (SEO): Case Study of the
Interior Ministry of Thailand
An Analysis of Knowledge Management Implementation Effectiveness: A
Case Study of Thai Revenue Department
Human Resource Development Definitions, Roles, and Functions
Perceived by Thai High Ranking Officials and HRD Officers in Thai Civil
Service
An Analysis of Influential Factors on Management Capability of Secondary
School Directors
Major Factors Affecting the Organizational Effectiveness: The Case Study
of City and Town Municipality
Major Factors Affecting Bangkok Metropolitan District Administration
Effectiveness
Factors Contributing to Energy Conservation Policy Efficiency and
Effectiveness in Central Thailand: A Focus on Textile Industry
The Development Models of Agricultural Collectivization and DeCollectivization in Vietnam
A Study of Leadership Styles and Organizational Performance in High
performance Organizations (HPOs) in Thailand

14
Enkhbold Tsendjav (12)

2011

Sid Suntrayuth

2011

Samita Muadtong (13)

2012

Sakulrat Talasophon

2012

Panuwong Kumpirarusk

2012

Ben Smith Owusu Bempah (16)

2012

Tenzin Rabgyal

2013

Ajay Thapa (18)

2014

Gunjidmaa Batsuuri

2016

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์
ฐาปนีย์ เผือกสุวรรณ

2011
2014

Factors Affecting the Effectiveness of Civil Service Reform Policy
Implementation in Mongolia
Securities Brokerage Regulation: Effectiveness of Regulatory
Implementation
An Empirical Analysis of leadership, Job Satisfaction and Organizational
Commitment: A Study of Community Hospitals in Central Thailand
The Analysis and Evaluation of Thai Student Loans Scheme
Implementation and Deferred Debts
An Analysis of Knowledge Management and Competency Affection
Organizational Performance of Thai Universities
Policy Implementation: Budgeting and Financial Management Practices
of District Health Directorates in Ghana
Contribution of Thai Research Universities: Toward Thailand Becoming
Knowledge Base Society
Microenterprise Development as a Poverty-Reduction Strategy in Nepal:
A Multidimensional Analysis of the Factors Determining Microenterprise
Performance
Foreign investment policy implementation effectiveness: A case study
from Mongolia

การพัฒนาตัวแบบผู้นําเชิงนวัตกรรม
การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาและการนํานโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา:
นโยบายการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย

