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                         ประวัติ อาจารย ์ดร.กานต ์บุญศริิ  

1. ประวัติการศึกษา 

- ปรญิญาตรี (1) บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบรหิารการตลาด  

                    (2) รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต แขนงบรหิารทอ้งถิ่นและพฒันาชนบท 

- ปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารฐัศาสตร ์ 

- ปรญิญาเอก 

                    (1) Doctor of Philosophy (Political Science)  

                    (2)ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจดัการ  

* ระดบัประกาศนียบตัรและวฒุิบตัร 

- Certificate of International Visitor Leadership Program, ( IVLP ) U.S. Department of State, D.C., 

USA. (State and Local Government and Election ) 

- Certificate of ASEAN Study : ASEAN Intergration & Education Administration, The ASEAN 

Secretariat, Jakarta, Indonesia. 

- Certificate of Presentation to Buddhisht Actions in Response to Competition : Case of Thailand , 

University of Oxford,  United Kingdom 

- Certificate of Cresitive (creative + positive) Thinking course, Creativity Center, Official Edward de 

Bono Representative Thailand 

- Mini Master of Management คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(นิดา้) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

- HRM From Theories to Practices คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Awaken Your Creative Power คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Get Start with Digital Marketing คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Go Advance with Digital Marketing  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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- หลกัสตูรภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-หลกัสตูรหลกัการประชาสมัพนัธ ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ประวัติการท างาน / ประสบการณ ์

(1) งานดา้นวิชาการ / บรหิาร วิทยาลยัสหวิทยาการเพื่อการพฒันา (CID) 

สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์(ดแูลนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทประมาณ 400 

คน) 

- ผูอ้  านวยการฯวิทยาลยั 

- ประธานกรรมการบรหิาร  

- รองประธานกรรมการวิชาการ 

- ประธานกรรมการประกนัคณุภาพ 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- กรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ  ์

- ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเพื่อความมั่นคง 

(โครงการความรว่มมือกบักระทรวงกลาโหม) 

- ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ

กระบวนการยุติธรรม 

- ประธานโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรทอ้งถิ่น จงัหวดันราธิวาส   

(2) งานดา้นวิชาการ / บรหิารที่วิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา (U-MDC) สงักดัมหาวิทยาลยัทกัษิณ (มศว.

ภาคใต)้ มนีกัศกึษาระดบัปริญาตรี โทและเอกในสว่นของวิทยาลยัประมาณ 4,000 คน 

- รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั ฝ่ายบรหิาร  
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- ผูอ้  านวยการหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน 

(โครงการความรว่มมือกบับริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)) 

- ผูอ้  านวยการหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนยติุธรรม 

(โครงการความรว่มมือกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ) 

- ผูช้่วยผูอ้  านวยการวิทยาลยัฝ่ายกิจการพิเศษ  

- รกัษาการผูช้่วยผูอ้  านวยการวิทยาลยัประจ าภาคใตต้อนลา่ง  

- รกัษาการหวัหนา้ส านกังานวิทยาลยั  

- รองประธานกรรมการบริหารโครงการความรว่มมือทางวิชาการกบักระทรวงกลาโหม 

- ผูอ้  านวยการหลกัสตูรการฝึกอบรมการคลงัทอ้งถิ่น 

- ประธานโครงการเติมเต็มวิธีคิดและประสบการณส์ าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน  

(3) งานดา้นนิติบญัญัติ 

- คณะท างานผูน้  าฝ่ายคา้น ในสภาผูแ้ทนราษฎร 

- นกัวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการกิจการองคก์รตามรฐัธรรมนญู รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน   และกองทนุ  

สภาผูแ้ทนราษฎร 4 วาระ  

- นกัวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการสวสัดิการสงัคม สภาผูแ้ทนราษฎร 3 วาระ  

- เลขานกุารประจ าคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแ้ทนราษฎร  

- เลขานกุารประจ ากรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม สภาผูแ้ทนราษฎร 3 วาระ 

- ที่ปรกึษาประจ าคณะกรรมาธิการการพาณิชย ์สภาผูแ้ทนราษฎร 

- ที่ปรกึษาประจ าคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแ้ทนราษฎร 

- ที่ปรกึษาประจ าคณะกรรมาธิการการต ารวจ สภาผูแ้ทนราษฎร 

- ที่ปรกึษาประจ าคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผูแ้ทนราษฎร 
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- ที่ปรกึษาประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร (2 ประธาน) 

- อนกุรรมาธิการพิจารณาการจดัสรรสลากกินแบ่งรฐับาล ในกรรมาธิการการสวสัดิการสงัคม สภา

ผูแ้ทนราษฎร 

- อนกุรรมาธิการพิจารณาพืชเศรษฐกิจตกต ่า ในกรรมาธิการการพฒันาเศรษฐกิจ สภาผูแ้ทนราษฎร 

- อนกุรรมาธิการทหารหาย ในกรรมาธิการการทหาร สภาผูแ้ทนราษฎร 

- อนกุรรมาธิการปัญหาสงัคมไทย ในกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม สภาผูแ้ทนราษฎร 

- อนกุรรมาธิการพิจารณาการปฏิรูปโครงสรา้งอ านาจฯ ในกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแ้ทนราษฎร 

- โฆษกและอนกุรรมาธิการพิจารณาปัญหาก๊าชธรรมชาติ ฯ ในกรรมาธิการ กิจการองคก์รตามรฐัธรรมนญู  

รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน   และกองทุน  สภาผูแ้ทนราษฎร 

- ที่ปรกึษาอนกุรรมาธิการสื่อสารดาวเทียม ในกรรมาธิการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒุิสภา 

- ที่ปรกึษาอนกุรรมาธิการเศรษฐกิจมหาภาค กรรมาธิการการพฒันาเศรษฐกิจ สภาผูแ้ทนราษฎร 

- ที่ปรกึษาอนกุรรมาธิการสื่อสารสงัคม สภาปฏิรูปเพื่อการพฒันาประเทศดา้นกีฬา ศิลปะและวฒันธรรมฯ 

- ที่ปรกึษาอนกุรรมาธิการการมีสว่นรว่ม คณะกรรมการปฏิรูปดา้นกฎหมาย 

- ที่ปรกึษาอนกุรรมาธิการสิทธิมนษุยชนและการคุม้ครองผูบ้รโิภค ในกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการ

ยติุธรรมและกิจการต ารวจ สภานิติบญัญัติแห่งชาติ  

 (4) งานที่ปรกึษาฝ่ายรฐับาล 

- คณะที่ปรกึษาฯรองนายกรฐัมนตรี 

- คณะที่ปรกึษาฯรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  

- อนกุรรมการวิชาการฯ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- อนกุรรมการประเมินผล ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คณะท างานติดตามการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกันายกรฐัมนตรี 
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(5) งานวิชาการ ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ภาคนิพนธ ์บทความวิชาการ งานวิจยั ต ารา เอกสารตีพิมพแ์ละ

บรรณาธิการหนงัสือ 

- ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ภาคนิพนธ ์และสารนิพนธ์ 

- ประธานสอบ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ภาคนิพนธ ์และสารนิพนธ ์

- หวัหนา้คณะนกัวิจยัโครงการการจดัการศกึษาทางไกลของโครงการจดัตัง้วิทยาลยัสหวิทยาการเพื่อการ

พฒันา (CID) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- หวัหนา้ทีมวิจยัโครงการประเมินความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์รปกครองทอ้งถิ่นในจงัหวดันนทบรุี 9    

โครงการ 

- รองผูอ้  านวยการโครงการพฒันาศกัยภาพการสื่อสารทางการเมือง การเจาะลกึการก าหนดนโยบาย 

- นกัวิจยัโครงการวิจยัทศันคติของประชาชนที่มีต่อการปรบัปรุงโครงสรา้งส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

- นกัวิจยัโครงการประเมินความพงึพอใจการใหบ้รกิารของเทศบาลเมืองบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 

- ต าราเรียน “ความรูด้า้นการเมืองการปกครองไทย” หน่วยที่ 4 ชดุวิชาความรูด้า้นสงัคมศาสตรส์  าหรบันกั

นิเทศนศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ต าราเรียน “ความรูเ้ก่ียวกบัอาเซียน” หน่วยที่ 15 ชดุวิชาความรูด้า้นสงัคมศาสตรส์  าหรบันกันิเทศนศ์าสตร ์       

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- เอกสารการสอน หน่วยที่5 การพดูในที่ชมุชนส าหรบันกัปกครองทอ้งที่ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 6 ทฤษฎีและ

แบบจ าลองพืน้ฐานทางการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 2 พลงัการสื่อสารกบั

การพฒันาการเมืองการปกครองไทย มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 3 องคป์ระกอบและ

กระบวนการของการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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- ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 4 บทบาทหนา้ที่ของ

การสื่อสาร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาวิจยัการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจยั 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาวิจยัการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 4 การวิจยัเชิงปรมิาณดว้ย

วิธีส  ารวจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาวิจยัการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 7 การเลือกตวัอย่าง 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาวิจยัการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 8 การวดัและเครื่องมือ

วิจยั มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประมวลสาระชุดวิชาวิจยัการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น หน่วยที่ 12 การประยุกตใ์ช้

ผลการวิจยันวตักรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- แนวการศึกษาชุดวิชา หลกัและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่นขัน้สงู ประเด็นสารที่ 7 

ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเผยแพรค่วามรูท้างการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช- แนวการศกึษาชดุวิชา หลกัและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการ

ปกครองทอ้งถิ่นขัน้สงู ประเด็นสารที่ 9 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเผยแพรผ่ลการด าเนินงานทางการเมืองและ

การปกครองทอ้งถิ่น มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- รายงานวิจยั “ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคต่อตลาดองคก์ารตลาดเพื่อการเกษตร ประจ าปี

งบประมาณ 2562” 

- รายงานวิจยั “ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารที่มีต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุี ประจ าปีงบประมาณ 2562” 

- รายงานวิจยั “ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารที่มีต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบาง

กรวย จงัหวดันนทบรุี ประจ าปีงบประมาณ 2562” 

- บทความวิจยั “การพฒันารูปแบบการจดัการศกึษาทางไกลส าหรบัโครงการจดัตัง้วิทยาลยัสหวิทยาการเพื่อ

การพฒันา (CID) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ”์ ตีพิมพล์งวารสารวิชาการ 
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บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- บทความวิจยั “การประเมินความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของเทศบาลเมืองบางกรวยจ.นนทบรุี พ.ศ.2559”  

- บทความวิจยั “ความพงึพอใจใ นการใหบ้ริการของกรมทางหลวงพ.ศ.2559” 

- บทความวิจยั “การสื่อสารเพื่อสรา้งความนิยมของผูน้  าการเมืองของผูน้  าทางการเมืองทอ้งถิ่น” ตีพิมพล์ง

วารสาร อลั-ฮิกมะอ ุมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ฉบบัที่ 18 ปีที่ 9 (ฉ.ที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 

(นกัวิจยัร่วม) 

- น าเสนอและบทความวิจยั Palang Pracharath Party’s Strategies for Communicating their Policies in 

Songkhla Province during the Parliamentary Elections ,The Asian Conference on the Social 

Sciences, Tokyo, Japan,2019 

- น าเสนองานวิจยั Communication Management for Building Political Populality of the Maryor of 

Muang Ngam in Songkhla Province Thailand ,The Asian Conference on the Social Sciences, Tokyo, 

Japan, May 25-27 ,2020 

- Buddhisht SMEs Actions in Response to Competition : Case of Thailand, The 6th Annual 

Conference for the Academy of Innovation and Entrepreneurship (AIE 2013) University Oxford, 

United kingdom. (นกัวิจยัร่วม) 

- บทความวิจยั "กลยทุธก์ารสรา้งเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการมีสว่นรว่มของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช" น าเสนอในงานวิชาการระดบัชาติครัง้ที่ 1 สาขานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2562 (นกัวิจยัรว่ม) 

- บทความวิชาการ “ภาวะผูน้  ากบัการเป็นนกับรหิารการศกึษามืออาชีพ” ตีพิมพว์ารสารวิชาการ บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ  ์

- บทความวิชาการ “กลยทุธก์ารใชส้ื่อใหม่ในการรณรงคห์าเสียงเลือกตัง้ของพรรคอนาคตใหม่” น าเสนอในงาน

วิชาการระดบัชาติครัง้ที่ 1 สาขานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2562 

- บทความ “น าองคก์รสู่ประชาคมอาเซียน : เริ่มตน้ไดท้ี่เรา” ตีพิมพห์นงัสือประมวลขอ้เขียนชดุใหม่เก่ียวกบั

สงขลา และโรงเรียนมหาวชิราวธุ ฯ พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ เอนก นาวิกมลู 

- บทความ “ทิศทางการศกึษาของไทยในบรบิทประชาคมอาเซียน” ตีพิมพห์นงัสือประมวลขอ้เขียนชุดใหม่

เก่ียวกบัสงขลาและโรงเรียนมหาวชิราวธุสงขลา พ.ศ.2556 บรรณาธิการ โดย เอนก นาวิกมลู 
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- รองผูอ้  านวยการโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรภาครฐัของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชกว่า 10 

โครงการ 

- บรรณาธิการบรหิารและบรรณาธิการผูพ้ิมพ ์โฆษณาจดหมายข่าว U-MDC มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

- บรรณาธิการบรหิาร “หนงัสือครบรอบ 1 ปี U-MDC มหาวิทยาลยัทกัษิณ” 

- บรรณาธิการบรหิาร “หนงัสือครบรอบ 2 ปี U-MDC มหาวิทยาลยัทกัษิณ” 

- บรรณาธิการหนงัสือ “การบรหิารมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัในมมุมอง ศ.ดร.สจุินต ์จินายน” 

- บรรณาธิการหนงัสือ “ทอ้งถิ่นกบัการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่ประชาคมอาเซียน” 

- ใหส้มัภาษณ ์เรื่อง “การบริหารงานทอ้งถิ่นในประเทศไทย” กบั หนงัสือพิมพ ์Iowa Daily ประเทศ 

       สหรฐัอเมรกิา  

(6) วิชาที่สอนและหวัขอ้บรรยายพิเศษ 

หลกัและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่นขัน้สงู การวิจยัการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองทอ้งถิ่นขัน้สงู วิจยัการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น การจดัการการสื่อสารทาง

การเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น การบรูณาการการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น ทฤษฎีการ

สื่อสารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น ทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ การบรหิาร

ทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ ์องคก์ารและการจดัการ ทฤษฎีองคก์าร สมัมนาตามโครงการพระราชด าริ สมัมนา

การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยติุธรรม การจดัการทรพัยากรเพื่อความมั่นคง การบริหารงานต ารวจ

และกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ การสรา้งพลงัแห่งการคิด การสื่อสารทางการเมือง การพดูส าหรบัผูน้  า

ยคุใหม่ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทย เป็นตน้  

(7) การศึกษาดงูานต่างประเทศ กว่า 60 ครัง้ 

เช่น สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร(องักฤษ) สาธารณรฐัอิตาลี นครรฐัวาติกนั สาธารณรฐัฝรั่งเศส  ราชรฐั

โมนาโก สมาพนัธรฐัสวิตเซอรแ์ลนด ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั สาธารณรฐัออสเตรีย สาธารณรฐัฮงัการี 

สาธารณรฐัเช็ก สาธารณรฐัสโลวกั ราชอาณาจกัรสเปน สาธารณรฐัโปรตเุกต ุเครือรฐัออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น 

สาธารณรฐัประชาชนจีน ไตห้วนั สาธารณรฐัอินเดีย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
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สาธารณรฐัสิงคโปร ์สหพนัธรฐัมาเลเซีย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง เขตบรหิารพิเศษมาเก๊า เขตปกครองพิเศษเมืองลา 

เป็นตน้ 

3. งานเพ่ือสังคม 

- กรรมการและนายทะเบียนสมาคมชาวสงขลา (ในกรุงเทพมหานคร) 

- อปุนายกสมาคมชาวสงขลา (ในกรุงเทพมหานคร) 

- กรรมการและหวัหนา้ฝ่ายวิชาการสมาคมชาวสงขลา (ในกรุงเทพมหานคร) 

- กรรมการและประชาสมัพนัธส์มาคมนกัเรียนเก่ามหาวชิราวธุ 

- ประธานจดังานสงขลาที่รกัครัง้ที่ 1 (สงขลาสงัสรรคค์รัง้ที่ 15) 

- ประธานก่อตัง้และประธานคนแรก กองทนุสวสัดิการพนกังานวิทยาลยั U-MDC มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

- ประธานก่อตัง้และประธานคนแรก กองทนุเพื่อนช่วยเพื่อน มหาวชิราวธุ 

- กรรมการจดังานชมุนมุนกัเรีบยเก่ามหาวชิราวธุ กว่า 10 วาระ 

- กรรมการและเลขานกุารจดังานชมุนมุนกัเรียนเก่ามหาวชิราวธุ 2 วาระ 

- ประธานชมรมกีฬาเพื่อมวลชน สมาคมกีฬาจงัหวดัสงขลา 

- ที่ปรกึษาส านกังานที่ดินอ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

- ที่ปรกึษารองผอ.กอรมน.กรุงเทพมหานคร ฝ่ายทหาร 2 วาระ 

4. เกียรติคุณและผลงานเด่น 

- โลแ่ละเกียรติบตัรรางวลั “CEO THAILAND AWARD 2013” จาก ฯพณฯ อ าพล เสนาณรงค ์องคมนตรี 

- โลแ่ละเกียรติบตัร “ผูบ้รหิารการศึกษาดีเด่น ปี 2557” จาก ฯพณฯ พล.อ.อ.ก าธน สินธวานนธ ์องคมนตรี 

- โลร่างวลัชนะเลิศ “ผูบ้รหิารขวญัใจชาว U-MDC” ประจ าปี 2551 โดยผลโหวตจากพนกังานวิทยาลยั U-MDC 

มหาวิทยาลยัทกัษิณทั่วประเทศ กว่า 150 คน 
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- เกียรติบตัรส าหรบัผูป้ฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ วิทยาลยั U-MDC มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

- โลแ่ละเกียรติบตัรผูท้  าคณุประโยชนใ์หก้บักองทนุสวสัดิการพนกังาน วิทยาลยั U-MDC มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

- โลแ่ละเกียรติบตัรส าหรบัผูป้ฏิบติังานดว้ยความเสียสละและอสุาหะ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ฯ 

- เกียรติบตัรผูท้  าคณุประโยชนใ์หก้บัโรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา 

- เกียรติบตัรผูท้  าคณุประโยชนใ์หก้บัมลูนิธิพลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ 

- เกียรติบตัรผูท้  าคณุประโยชนใ์หก้บัคณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ไดร้บัคดัเลือกจากกระทรวงต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาใหเ้ขา้รว่มโครงการ IVLP ศกึษาดงูานการเลือกตัง้ใน

ระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น และการสื่อสารมวลชน ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประจ าปี 2555 ระยะเวลา 1 

เดือน  

- กรรมการด าเนินงานหนงัสือที่ระลกึพลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ปนะธานองคมนตรีและรฐับรุุษ ของมลูนิธิ

รฐับรุุษ 

- รองประธานคณะท างานจดัท าหนงัสือที่ระลกึพลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ปนะธานองคมนตรีและรฐับรุุษ ของ

มลูนิธิรฐับรุุษ 

  

5. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อาจารยป์ระจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร ์(รองคณบดี) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- กรรมการบรหิารและเลขานุการหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต แขนงนวตักรรมการสื่อสารทางการเมืองและ

การปกครองทอ้งถิ่น มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- กรรมการบรหิารและเลขานุการหลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต แขนงนวตักรรมการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองทอ้งถิ่น มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- คณะที่ปรกึษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
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- ที่ปรกึษาคณะท างานยทุธศาสตรฯ์ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

- ที่ปรกึษาอนกุรรมาธิการศกึษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การ

ยติุธรรมและสิทธิมนษุยชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

- กรรมการสถานศกึษาและกรรมการบรหิาร Aristar International School 

- นายกสมาคมชาวสงขลา (ในกรุงเทพมหานคร) 

- เลขาธิการสมาคมนกัเรียนเก่ามหาวชิราวธุ 


