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การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญานิพนธ์เรื่อง การสร้างคุณธรรมของความเป็นพลเมืองในชุมชนไทย
รางวัลชมเชยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 2545 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยานิพนธ์เรื่อง การดัดแปลงแบบวัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกียรตินิยมอันดับสอง

ประสบการณ์ด้านการสอน
2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
2546-2557 อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2535-2546 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
2536
อาจารย์พิเศษ สานักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประสบการณ์ด้านการบริหาร
2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัคร (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
2557-2558 ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัคร (ฝ่ายแผน)
2556-2557 กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณะ
2554-2555 ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถ.มธ.
2552-2553 รองประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถ.มธ.
2551-2552 ประธานคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ คณะสถ.มธ.
2550
คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและประสานงานในสถาบันการศึกษา
ประจาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2546-2547 ประธานกรรมการดาเนินงานแผน เทคโนโลยี และสารสนเทศ, QA คณะ สถ.มธ.
2546-2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2542-2546 ผู้อานวยการสานักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษา สานักวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสประจาตัวนักวิจัยแห่งชาติ 46120112
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ผลงาน
พ.ศ.
2558
2554
2554
2546

งานนิพนธ์วชิ าการ (ที่แล้วเสร็จ)
ประเภทผลงาน/ชื่อผลงาน
หนังสือ“บทความวิชาการ/บทความวิจัย: การถอดบทเรียนจากงานประจาสู่การจัดการความรู”้
หนังสือ“พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณสาหรับนักการทหาร”
ตารา“สถิติประยุกต์สาหรับการผังเมือง
หนังสือ“ระเบียบวิธีวิจัย: จากหลักการสู่การปฏิบัติ”

งานนิพนธ์วชิ าการ (ที่กาลังดาเนินการ)
พ.ศ.
ประเภทผลงาน/ชื่อผลงาน
2558
หนังสือ“หลักการวิจัยเบื้องต้นสาหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”
(อยู่ระหว่างการดาเนินการของโรงพิมพ์ มธ.)
2558
หนังสือ“หลักการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสาหรับนักผังเมือง”
2558
หนังสือ“อสังหาริมทรัพย์ในสามจังหวัดชายแดนใต้”
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GV.603
Community Study and Analysis for Rural Development
GV.683
Applied Psychology for Rural Development
GV 520
Introduction to Social Research
RD800
Thesis
RD656
Integrated Research Methods for Real Estate Market
RD653
Seminars in Real Estate Development Trend
UP204
Statistical Analysis for Planning
UP251/351 Research Methodology in Planning
UP 415
Special Problem in Planning
UP604
Applied Statistics for Planning
UP606
Research Method in Planning
AR612
Architectural Design-Research 2
AR711
Architectural Design-Research 3
AR795
Real Estate Marketing Management
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งานวิจัย (ปัจจุบันที่กาลังดาเนินการอยู่)
การวิจัยเรื่อง ความเป็นไปได้ทางการตลาดสาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท
บ้านป้องกันตนจากการก่อการร้าย ทุนสกว.พวอ.
งานวิจัย (ทีผ่ ่านมา)
การวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
ที่มีรายได้น้อย หัวหน้าโครงการวิจัย รับผิดชอบงานบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในพืน้ ที่เป้าหมาย ทุนวิจัยสนับสนุนจาก การเคหะแห่งชาติ
มูลค่าโครงการ 1,999,500 บาท จากการเคหะแห่งชาติ
การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมสูค่ วามยั่งยืน: แผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการและมีส่วนร่วมสาหรับ
ชุมชนประวัตศิ าสตร์โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มูลค่าโครงการ: 300,000 บาท จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวิจัยเรื่อง กลุ่มหัวข้อ วิถีวัฒนธรรมอาเชียน: มาตรฐานโฮมสเตย์ด้านการท่องเที่ยวสาหรับ
ประชาคมอาเชียน หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย โครงการวิจัยทุนมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 9 ปี 2555
การวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ เรื่อง โครงการสารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
(สงวนชื่อผู้ให้ทุน เนื่องจากเป็นข้อมูลลับทางธุรกิจ) ดาเนินการ: ธ.ค. 2555
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเชียน ทุนสนับสนุนจาก บริษัท Century 21(Thailand)
พ.ค.2555
การวิจัยเรื่อง สถานภาพและสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้า
โครงการวิจัย มูลค่าโครงการ: 356,400 บาท จากสกว. ดาเนินการ: 15 ส.ค.2554-ส.ค.2555
การวิจัยเรื่อง โครงการนาร่องเพื่อเชิดชูชมุ ชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย ทุน
สนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ มูลค่าโครงการ: 3,800,000 บาท
การวิจัยเรื่อง เยาวชนมุสลิมกับโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย/นักวิจัยในโครงการวิจัย มูลค่าโครงการ: 356,400 บาท จากสกว.) ดาเนินการ:
15 ส.ค.2554-ส.ค.2555
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนทุน
สนับสนุนจาก บริษัท Century 21 (Thailand)
พ.ค.2555 มูลค่าโครงการ: 35,000 บาท
การวิจัยเรื่อง โครงการนาร่องเพื่อเชิดชูชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการชุมชน ทุนสนับสนุนจากการเคหะ
แห่งชาติ 2553 มูลค่าโครงการ: 3,800,000 บาท
การวิจัยเรื่อง การจัดทาคู่มือการบริหารจัดการภาวะวิกฤตเชิงการศึกษาและประโยชน์สาธารณะสาหรับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน (Educational and Public-Utilization
Standard Operation Procedure for Crisis Management of Government –
Public Universities) (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรม
การบริหารจัดการภาวะวิกฤตในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงการศึกษาและเชิงประโยชน์
สาธารณะ ปีงบประมาณ 2552 สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มูลค่า
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โครงการ: 180,000 บาท
การจัดทาคู่มือการบริหารจัดการภาวะวิกฤตเชิงนโยบายสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาครัฐวิสาหกิจ Standard Operation Procedure Policy for Crisis Management
of Government- Public-Government Enterprise Sectors (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจยั ปีงบ
2552 สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มูลค่าโครงการ: 182,000 บาท
การจัดทาคู่มือการบริหารจัดการภาวะวิกฤตเชิงพาณิชย์สาหรับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ
Commercial Standard Operation Procedure for Crisis Management of the
Government Enterprise Sector (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยปีงบ 2552 สนับสนุนโดยสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มูลค่าโครงการ: 180,000 บาท
การปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน: การกาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยกลุ่มเรื่อง ความมั่นคง
ของรัฐและการสร้างธรรมาภิบาล สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบ 2551
มูลค่าโครงการ: 438,000 บาท
การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบยุทธวิธสี ร้างสัมพันธภาพระหว่างกองทัพอากาศไทย
และกองทัพอากาศประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้รว่ มวิจัย) ทุนวิจยั ภายใต้แผนงานวิจัยกลุ่มเรื่อง ความ
มั่นคงของรัฐและการสร้างธรรมาภิบาล สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีงบ 2551 มูลค่าโครงการ: 861,000 บาท
ยุทธวิธีเชิงบูรณาการสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลายภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ (ผู้รับทุน) ชุด
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 4 ปีงบ 2551 มูลค่า
โครงการ: 138,000 บาท ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ยุทธวิธีเชิงบูรณาการสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลายภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ (ผู้รับทุน) ชุด
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 4 ปีงบ 2551 มูลค่า
โครงการ: 138,000 บาท ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
การบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนวิจัยสถาบัน จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีกศ.2551
มูลค่าโครงการ: 70,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวด้านการให้บริการจราจรทาง
อากาศในภูมิภาคเอเชีย (Development Strategies of Service and Tourism Industry
Center about Air Traffic Services in Asia) (หัวหน้าโครงการวิจัย) ภายใต้โครงการทุนวิจัย
มหาบั ณ ฑิ ต สกว.วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ภายใต้ โ ครงการสร้ า งก าลั ง คนเพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท (สกว.-สสว.) มูลค่าโครงการ: 228,600 บาท
วิธีวิทยาทางการวิจัยสาหรับไทยศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมในโลกไร้พรมแดน สนับสนุน
ทุนโดย: สถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ค.2551 มูลค่าโครงการ: 162,272 บาท
การเคหะแห่งชาติกับการเป็นผู้รับรองมาตรฐานโครงการ (2550-2551) หัวหน้าโครงการวิจัย
มูลค่าโครงการ: 1.8 ล้านบาท ทุนโดย การเคหะแห่งชาติ
แนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ
ด้านการท่องเที่ยว (Architectural Design and Management Guidelines for Developing
the Service-Tourism Industry) (ผู้รับทุน) ภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขา
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การวิจัยเรื่อง
การวิจัยเรื่อง

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ปีงบ 2550 มูลค่าโครงการ: 205,600 บาท
มาตรการการออกแบบและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้าน
การท่องเที่ยว (Architectural Design and Management Guidelines for Developing the
Service-Tourism Industry) (ผู้รับทุน)ภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขา
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2ปีงบ 2549 มูลค่าโครงการ: 154,000 บาท
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี ่อบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ทุนสนับสนุนประจาปี 2549 มธ. มูลค่าโครงการ: 74,500 บาท
การพัฒนาการวัดและประเมินผลการสอนของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อกาหนด
มาตรฐานอาจารย์สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนได้รับทุน “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือ ระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ) มูลค่าโครงการ: 360,000 บาท. 2549
การศึกษาปัญหาของกระบวนการรับเข้านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
กรณีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการรับเข้าต่างกัน
ทุน “ทุนสนับสนุนประจาปีงบ 2547 โครงการวิจัยสถาบัน” ประสานงานโดยฝ่ายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยี กองแผนงาน มธ.ศูนย์รังสิต 2548 มูลค่าโครงการ: 54,100 บาท
ความใส่ใจในความปลอดภัยในการทางานของแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา2546.
(หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก) มูลค่าโครงการ: 20,000 บาท
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเสพติดกับการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนในจังหวัด
นครราชสีมา ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการ แล้วเสร็จ 2546 (หัวหน้า
โครงการวิจัยและผู้วิจัยหลัก) มูลค่าโครงการ: 50,000 บาท
Architectural Student: Key for Being Entrepreneurial Faculty of Faculty of
Architecture, Thammasat University Thailand (ก.ย.2546) และนาเสนอผลการวิจัย
2004 SEAAIR Conference/ Forum 21-23 September 2004 Wenzhou, China
จัดโดย Southeast Asian Association for Institutional Research (SEAAIR)
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี ่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รบั
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในนามมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ.2544
(หัวหน้าโครงการ) และมีการนาเสนอระดับชาติที่จัดโดย Southeast Asian Association for
Institutional Research (SEAAIR) ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
การศึกษาและสร้างแบบจาลองการบริหารจัดการกิจการนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไทย ในนามสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทุนอุดหนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543
(หัวหน้าโครงการ)และมีการนาเสนอระดับชาติที่จัดโดย Southeast Asian Association for
Institutional Research: SEAAIR) ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
ผลของการฝึกจิตลักษณะการเชื่ออานาจในตนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพืน้ ฐานของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับทุนอุดหนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 (ผู้วิจัย)
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาชั้นปีท1ี่ วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา
พื้นฐาน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2536 (หัวหน้าโครงการ
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และผู้วิจัยหลัก)
ประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ
พ.ศ.
ชื่อผลงาน
2015 Sustainable Innovation: Integral and Participatory Tourism Business Plan for
Surrounding Historical Communities, Shukhothai Historical Park Site, Thailand in
International Conference on‘Nurturing University community Engagement
Integration, Innovation and Impact May 6-7-8, 2015
2557 เทคนิคการวิเคราะห์การงบประมาณในการดาเนินการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารสูงใน
(2014) กรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 5 ภูมิสังคม: ภูมิปัญญาแห่งความ
ภาคภูมิใจ (ผู้แต่งร่วม) สรรพศิลป์ มั่นปานและพรพรรณ วีระปรียากูร 20 มีนาคม 2557สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2557 การงบประมาณในการดาเนินการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานครThe
(2014) Safety Budgeting for the Construction of High-rise Buildings in Bangkok
Full Paper Proceedings, Payab University Research Symposium 2014, 7 Feb 2014 (ผู้
แต่งร่วม) สรรพศิลป์ มั่นปานและพรพรรณ วีระปรียากูร น.221-231
2556 ไทยในประชาคมอาเชียน: ปัจจัยเฉพาะที่มผี ลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในนคร โฮจิ
(2013) มินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วารสารสานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี
ที่ 9 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2556
2555 ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES)
กับอาคารสานักงานของกองทัพอากาศ (เอกเทวัญ มะโนวงศ์และพรพรรณ วีระปรียากูร) การประชุม
เครือข่ายวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 18 ธ.ค.2555 soc014
2555 เทคนิควิธีการสนับสนุนการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทย
(ลักษณ์นารา ฤทธิ์เจริญ และพรพรรณ วีระปรียากูร) การประชุมเครือข่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 1 18 ธ.ค.2555 soc013
2554 นวัตกรรมระบบการจัดการพลังงานทดแทน: ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว
ระดับกลางในเชิงนิเวศน์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท1ี่ 3 ฉบับ
ที่ 1 น.29-41 พ.ศ. 2554 (ผู้แต่งร่วม)
2554 ปัจจัยด้านทาเลของที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านที่ไม่ใช่โครงการจัดสรร วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 น.153-162
พ.ศ. 2554 (ผู้แต่งร่วม)
2554 การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคต่อโครงการสถานที่พักตากอากาศประเภทพัฒนาตนเองด้วย
กิจกรรมสมาธิ วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.2554 (ผู้แต่งร่วม)
2554 สมการพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่
2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2554 น.130-150 (ผู้แต่งร่วม)
2010 Educational management in transitionalized world of the Faculty of Architecture and
Planning in Thammasat University In US-China Education Review (國際統一刊號 ISSN15486613,繁體中文版/English Version,USA )《美中教育評論》 US-China Education Review Aug.
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2010 online
The Transition of the Research Methodology for Thai Study of Architecture in
Transnationalized World in the International Journal of Education Administration
and Development. Vol1. No.1 Janury-June 2010 pp.15-21
Education Management in a Changing World at the Faculty of Architecture and
Planning Thammasat University in วารสารการบริหารและพัฒนา (JAD) pp.65-78
การศึกษาทัศนคติของผู้ซื้อบ้านที่มีต่อโครงการบ้านจัดสรร บ้านไม่จัดสรร และอาคารชุด
ในการประชุมวิชาการประจาปี 2553 BERAC I,2010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 พ.ค.2553 (ผู้แต่งร่วม) online
ขนาดของที่ดินขนาดเล็กที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในเขต
เมือง กรุงเทพมหานครจากข้อมูลทุติยภูมิ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.2553 น.54-67 (ผู้แต่งร่วม)
ปัจจัยการเพิ่มมูลค่าในตัวบ้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านที่ไม่ใช่โครงการจัดสรร ในวารสารสุทธิ
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปีที่ 24 ฉบับที่ 73 พ.ค..-ส.ค.2553 น.89-100 (ผู้แต่งร่วม)
การออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553
ยุทธวิธีเชิงบูรณาการสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลายภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์: ปัญหาพื้นที่สาหรับการ
อยู่อาศัย พื้นที่สาหรับการศึกษา/ เรียนรู้ และพื้นที่สาหรับการประกอบอาชีพ บทความวิจัยในแม่ฟ้า
หลวงวิชาการ: 12 ปีตามรอยสมเด็จย่า 19-20 พ.ย.2553 ภายใต้ทุนอุดหนุนการทากิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ น.378-386
โลกไร้พรมแดนกับการปรับเปลี่ยนวิธีวิทยาทางการวิจัยสาหรับไทยศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ,มกราคม-เมษายน 2552 (ผู้แต่ง
หลัก) (พรพรรณ วีระปรียากูรและกฤตพร ห้าวเจริญ) น.165-181
The Transition of the Research Methodology for Thai Study of Architecture in
Transitionalized World In The 2nd International Conference on Education Reform
(ICER 2009) 25-27 March 2009 Thailand online
การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่าอันเกิดจากภาวะบ้านว่าง ด้วย
การออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมแบบพอเพียง บทความวิจัยในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 น.72-85 (ผู้แต่งร่วม) (ตรัยสรณ์ สมาน
รักษ์ และพรพรรณ วีระปรียากูร)
มาตรฐานการออกแบบและเกณฑ์การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาระดับไอคิว อีคิวและเอ็มคิวของนักเรียน
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2552 น.47-60 (ผู้แต่งร่วม)
แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่เปิดโล่งภายนอกอาคารสานักงานเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุนสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้ใช้งานพื้นที่ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 น. 61-71 (ผู้แต่งร่วม)
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2551
2551
2551
2551
2551
2550
2550
2550
2550
2550
2549
2549
2549
2549

(อากาศ วังน้อย และพรพรรณ วีระปรียากูร)
การออกแบบและการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมเชิงมาตรการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บทความวิจัยในวารสารท่องเที่ยวไทย ฉบับที่ 2 ปี 2551 E-Journal
แนวทางการบริหารและการออกแบบกายภาพอนุสรณ์สถานเพื่อเพิ่มคุณค่าการใช้งาน (ผู้แต่งร่วม)
บทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2, 2551. น.139-146 (ศรีวิภา ธิติธางกู
รและพรพรรณ วีระปรียากูร)
Instructor’s Quality of Architecture Program in Thailand. In Journal of Global Business
Management ISSN 1817-3179 JGBM Vol.3 Number 2, October 2007 online
แนวทางการบริหารจัดการและการออกแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ในหน่วยทหารของกองทัพบก
(ผู้แต่งร่วม) บทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 3, 2551.
น.215-231 (วรา สวัสดิผล พรพรรณ วีระปรียากูร และสมเกียรติ จันทนา)
Research Methodology for Thai Study of Architecture in Transnationalized World.In
The Tenth International Conference on Thai Studies, 9-11 2008 Thailand Online
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติจังหวัดตาก กับการออกแบบและการ
จัดการทางสถาปัตยกรรม บทความวิจัยในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 ปี 2550 น. 85-95 (ผู้แต่งร่วม)
แนวทางการบริหารจัดการกระบวนการรับเข้านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความวิจัยในวารสารศูนย์ศึกษา สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่
52 ฉบับที่ 4 พ.ย.2550 น.44-58
Educational Management in a Changing World at the Faculty of Architecture and
Planning Thammasat University. In International Conference on Education Reform
2007 (ICER 2007) November, 9-11 2007. Thailand pp. 202-413
การจัดการทางการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ บทความวิจัย ในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 10 ต.ค.2550 น.46-63
การจัดการทางการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ บทความวิจัย ในการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1 “วิทยาการวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฎรพระนครศรีอยุธยา 31-2 กันยายน 2550 น.209-230
ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวด้วยการจัดการ และ
การออกแบบสถาปัตยกรรม วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีที่
5 ฉบับที่ 2549 น. 81-89
มาตรการการออกแบบและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการ
ท่องเที่ยว สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 พ.ย. 2549 Oral
การเคหะแห่งชาติกับการเป็นผู้รับรองมาตรฐานโครงการ (Housing Standard Certification by
the National Housing Authority) In Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
Vol.4(2) 2006. น.187-204
Instructor Evaluation and Measurement Method to Enhance Instructor-Standard of
Architecture Program, Higher Education Thailand. In Thailand Education Congress II
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2549

2549
2548
2548
2546
2546
2545
2545
2543
2543
2539
2538
2537

Education and Training for Global Change. 5 October World’s Teacher Day 2006.
Thailand p.69
แนวทางการบริหารจัดการกระบวนการรับเข้านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Management Guidelines for Student Selection Procedures of
the Faculty of Architecture and Planning Thammasat University.บทความวิจัยใน การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจาปี พ.ศ.2549 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง “ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย: วิกฤติ หรือโอกาส” ระหว่างวันที่ 4-5
กันยายน 2549 น.18-114
Instructor Evaluation and Measurement Method to Enhance Instructor-Standard of
Architecture Program, Higher Education Thailand in The Journal of Human Resource
and Adult Learning. Vol.2 1(2006) pp.123-129
การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง: ข้อเสนอแนะหลังการเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติ ในจังหวัดภาคใต้ วารสารวิจัย
และสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง ปีที่ - ฉบับที่ 3 น. 225-238
ทางบรรจบหรือทางคู่ขนานระหว่างโพลกับการวิจัยเชิงสารวจ (Convergence or Parallel
between Poll and Survey Research) in Journal of Architectural/Planning Research and
Studies (JARS) Vol.3 2005. pp.239-250
Proceeding: Architectural Student: Key for Being Entrepreneurial Faculty of Faculty of
Architecture,Thammasat University Thailand In 2004 SEAAIR Conference/ Forum 2123 September 2004 Wenzhou, China pp.307-328
บทความทางวิชาการ เรื่อง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2546 น.51-55
บทความดัดแปลงทางวิชาการจากการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับที่ 1 กันยายน 2545 น.
42-52
บทความทางวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการแบบอรรถประโยชน์พหุลักษณะ (Multi-Attribute
Utility Evaluation) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับที2่ มี.ค. 2545 น.77-82
บทความทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัยในฐานะของการเป็นผู้บริโภคงานวิจัย ใน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับที2่ กุมภาพันธ์ 2544 น.30-36
บทความดัดแปลงจากปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิตเรื่อง การสร้างคุณธรรมของความเป็น
พลเมืองในชุมชนไทย ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับที่1 สิงหาคม 2543 น.
28-43
งานเขียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ พัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2539 เรื่อง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ กับงานด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
บทความเชิงวิเคราะห์เนื่องในวันครูโลก ตุลาคม 2538 เพื่อประกอบการสัมมนา เรื่อง สาเหตุนักเรียน
ชิงชังและทาร้ายกัน : วิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีระบบ
บทความปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง การดัดแปลงแบบวัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัด
ขอนแก่น ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2537 น.47-56
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2536 บทความทางวิชาการ เรื่อง เจตคติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่มีต่อการเรียน
การสอนวิชาพื้นฐาน วิเคราะห์ตามแนวจิตวิทยา ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค.2536 น.16-20
2535 บทความประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
“เพื่อนช่วยเพื่อน” เรื่อง พฤติกรรมนิเวศน์ของผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดโดยศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย/คณะกรรมการ
1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกาลังพลที่เหมาะสมกับการเป็นนักบินของ
กองทัพอากาศ โดยศูนย์ทดสอบกองทัพอากาศ (ที่ปรึกษาโครงการ) ปิดโครงการ 2558
2. หัวหน้าโครงการ TU-CoP: Thammasat University Community of Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนนักปฎิบัติ หัวหน้าโครงการ กลุ่มวิจยะบูรณาการ และเป็นสมาชิกกลุ่ม มธ.จิตสัมผัส
ผู้รับผิดชอบโครงการคือฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.
2557
4. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2556 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นประธานกรรมการตรวจภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประธาน
กรรมการตรวจภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร ปัจจุบนั
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนจากงานประจาหรือการทาโครงการต่างๆ
สู่การจัดการความรู้ในรูปแบบบทความวิชาการหรือบทความวิจัย สาหรับบุคลากรส.บอ.และมธ.
วันที่ 7 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สถาพร กวิตานนท์ อาคารบริการ ชั้น 3
อาจารย์ผู้บรรยาย 2546-ปัจจุบัน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ผู้บรรยายให้กับ รร.นายเรืออากาศ
“งานประจาอย่างเซียน เพียรพัฒนา นนอ. ด้วยหัวข้อวิจัยปฏิบัติการ” 20 ม.ค.2558
วิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นเป็น
ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ดาเนินรายการเสวนา “คอรัปชั่น: สถานการณ์ การแก้ปญ
ั หาและการอยู่รอด” จัดโดย ส.บอ.
ร่วมกับ มธ. วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
วิทยากรบรรยาย การจัดทาข้อมูลทางวิชาการโดยใช้วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ “การพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากรให้เป็น นักวิชาการนิติบัญญัต”ิ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บรรยายให้กับ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทอ. ตั้งแต่ 2546 ถึง
ปัจจุบัน ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
* “การคิดและการวิจัย”
* หลักสูตรนพลักษณ์ สาหรับแพทย์-พยาบาล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
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* “มุมมองของสังคมไทยต่อทหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
* การเป็นที่ปรึกษาเอกสารวิจัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
* “ศาสตร์ ศิลปะ ปรัชญาการบริหารและภาวะผู้นา”
* “การพัฒนาจิตสานึก การมีส่วนร่วมในการทางาน”
* “ทักษะการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัย”
* สธ.1404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
* “ปรัชญาการศึกษาและศิลปการเรียนรู้” ฯลฯ
ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร อดีต
ผู้บรรยายให้กับสวพ.ทบ.
หัวข้อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 7-8-9
หัวข้อ แนวทางด้านนโยบายคุณภาพงานวิจัย (Research Quality Policy Guideline)
ผู้บรรยายให้กับสภาวิจัยแห่งชาติ
* วิทยากรให้กับ สานักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)
หัวข้อ การนาการจัดการความรู้ (KM) ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทางานเกิดผลสัมฤทธิ์
ผู้บรรยายให้กับศูนย์อนามัยเขต 7-8-9
หัวข้อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการคิดเชิงระบบ ตั้งแต่ 2552-ปัจจุบัน
วิทยากรฝึกอบรมให้กับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.)
* หลักสูตร ATC Supervisor Competency รุ่นที่ 1-2 สาหรับผู้จัดการงานควบคุมจราจรทาง
อากาศ (ATC Manager/ Supervisor) ในหัวข้อต่างๆ เช่น “จิตวิทยาการจัดการและการ
ประยุกต์ใช้ในองค์กร” และ “เทคนิคการนาเสนอและการฝึกปฏิบัติ”
* หลักสูตร Air Traffic Control Manager หัวข้อ Stress, Fatigue & Mental Pressure
(possible cause, symptoms and effects, coping mechanisms and management) ณ
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง ฝ่ายปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 2
* หลักสูตร Air Traffic Control Manager หัวข้อ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรม
องค์กร (Individual Difference and Organization Behavior) ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทาง
อากาศดอนเมือง ฝ่ายปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 2
* หลักสูตร Air Traffic Control Manager หัวข้อ เทคนิคการติดต่อสื่อสารและ Transactional
Analysis ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง ฝ่ายปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 2
* หลักสูตร Air Traffic Control Manager หัวข้อ การสร้างทีมงานและบทบาทการเป็นผู้นา
ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง ฝ่ายปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 2
* หลักสูตร Air Traffic Services Training Department (International) หัวข้อ จิตวิทยาการ
จัดการและการประยุกต์ใช้ในองค์การ (Management Psychology and Application)
* หลักสูตร OJT Instruction Technique (4/2550) หัวข้อ Instructor Competency
* หลักสูตร TRM (Facilitators Team Resource Management) หัวข้อ Effective Thinking and
Managerial Grid.
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ผู้บรรยายให้กับ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทอ. ตั้งแต่ 2546 ถึง
ปัจจุบัน ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
* “การคิดและการวิจัย”
* หลักสูตรนพลักษณ์ สาหรับแพทย์-พยาบาล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
* “มุมมองของสังคมไทยต่อทหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
* การเป็นที่ปรึกษาเอกสารวิจัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
* “ศาสตร์ ศิลปะ ปรัชญาการบริหารและภาวะผู้นา”
* “การพัฒนาจิตสานึก การมีส่วนร่วมในการทางาน”
* “ทักษะการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัย”
* สธ.1404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
* “ปรัชญาการศึกษาและศิลปการเรียนรู้” ฯลฯ
ผู้บรรยายให้กับ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ ได้แก่
* หัวข้อ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนพลาธิการทหารเรือ
ผู้เชีย่ วชาญการวิจัย ของกรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
* หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ในประเด็น “การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร”
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร
ผู้บรรยายให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่
* เรื่อง แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบ/ เทคนิคการประเมินโครงการ
ผู้บรรยายให้กับ กรมชลประทาน
* โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ดาเนินงานโดยฝ่ายฝึกอบรม 2 ส่วนฝึกอบรม สานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
ประสบการณ์ด้านการเป็นทีป่ รึกษา ที่ปรึกษาร่วม กรรมการวิทยานิพนธ์
1.ประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ สานักบัณฑิตอาสาสมัคร คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
2.กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคาแหง
3.กรรมการพิจารณาเค้าโครงการวิจัยของคณาจารย์กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 11 ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2543-2544-2545
4.ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสาหรับคณาจารย์กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 2543ปัจจุบัน
5.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สาขาการบริหาร
การศึกษา ปีการศึกษา 2545-2546
6.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล สาขาการจัดการ (MBA) ปีการศึกษา 2545-2546
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7.ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน
8. อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการศึกษาปัญหาพิเศษ โครงการบริการวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา(คณะบัญชีและการจัดการ)
9.ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สาหรับนักศึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา
ฯลฯ
Rewards
●รับพระราชธานประกาศนียบัตร กิตติมศักดิ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
เข็มนภาธิปัตย์ หลักสูตรเสนาธิการกิจ ทอ.รุ่นที่ 54
●รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ด้านหลักการ ประจาปี 2556 กองทัพบก
“โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาการใช้พลังมวลชนในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้”
●รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
●National Research Council Award, 2003.
●NECTECH & Vcharkarn.com, 2005.
●Excellent Paper Award Theme III: Knowledge Management (ICER 2007)
การติดต่อ
ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร
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