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วทิยากร 
 

ดร.ชลวทิย ์เจยีรจติต ์
  
  

ประวตักิารศกึษา 
 

 Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทนุ กพ.) จาก The University of Pune India, 
Australia, 1998 

 M.A. Sociology (honour) เกยีรตนิยิม จาก The University of Pune India, Australia, 1996 

 พธ.บ. มนุษยศาสตร ์(เอกภาษาองักฤษ) เกยีรตนิยิม จาก มหาวทิยาลัยมหาจฬุาราชวทิยาลัย 
 

 
ต าแหนง่ปจัจบุนั 
 
รองคณบดฝ่ีายวจัิยและกจิการพเิศษ คณะสงัคมศาสตร ์
อาจารยภ์าควชิาสงัคมวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  
ภาควชิาสงัคมวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 

ผลงานภายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2542 – 2544 คณะกรรมการสถาบนัเอเชยี – แปซฟิิกศกึษา 

2548 - 2551 หัวหนา้ภาควชิาสงัคมวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

2544 – 
ปจัจบุนั 

ไดรั้บเลอืกตัง้จากขา้ราชการสาย ก เป็น อก.ม. รอ้งทกุขป์ระจ ามหาวทิยาลัย 
คณะกรรมการฝ่ายเปิดเผยขอ้มลูทางราชการประจ ามหาวทิยาลัย คณะกรรมการ
หลกัสตูร Asia – Pacific Study มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ คณะกรรมการฝ่าย
จัดการ และ ฝ่ายประสานงาน กองทนุหมูบ่า้น 12 เขตกรงุเทพมหานคร (โครงการ
กองทนุหมูบ่า้นไดรั้บเชญิรว่มโครงการจาก สถาบนัราชภฏัสวนดสุติ 
กรงุเทพมหานคร) เลขานุการคณะกรรมการหลักสตูร “การบรหิารการจัดการเมอืง” 
ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (เนน้วจัิย) มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

2545 – 
ปจัจบุนั 

คณะกรรมการหลักสตูรศลิปศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ ปรญิญาเอก สาขา การวจัิยพฤตกิรรม
ศาสตร ์(เนน้วจิัย) มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประธานกรรมการบรหิารหลักสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาพัฒนาชมุชนเมอืง มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสาน
มติร 
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2551 - 
ปจัจบุนั 

รองคณบดฝ่ีายวจัิยและกจิการพเิศษ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ ประสานมติร 

 

ภาระหนา้ทีภ่ายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ปรญิญาตร ี

 

- สงัคมและวัฒนธรรมไทย  
- สงัคมการเมอืงเศรษฐกจิไทย  
- สงัคมวทิยาอตุสาหกรรม  
- สงัคมวทิยาเมอืง  
- สงัคมวทิยาเบือ้งตน้  
- สวัสดกิารทางสงัคม  
- จติวทิยาสงัคม 

 

 

ปรญิญาโท 

 

- กรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์ของมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  
- อาจารยต์รวจสอบเครือ่งมอืการวจิัย 
- พืน้ฐานการศกึษาทางสงัคมศาสตร ์ 
- การสือ่สารทางธรุกจิ 
- จรยิธรรมทางธรุกจิ  

 

 

ปรญิญาเอก 

 

- วชิาการสมัมนาทางสงัคมศาสตร ์ 
- พืน้ฐานการศกึษาทางสงัคมศาสตร ์

 

ผลงานภายนอกมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2544  ผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณาหลักสตูร ประกาศนยีบตัรบณัฑติอาสา สถาบนัราชภฏั
เชยีงราย 

2545 คณะกรรมการกลุม่ผลติชดุการจัดการและการวางแผนธรุกจิ หลักสตูรประกาศนยีบตัรการ
จัดการและการประเมนิโครงการ ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจัดการกองทนุ
หมูบ่า้นและชมุชนเมอืง พ.ศ.2545 

2547 ทีป่รกึษารัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

2548 กรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

2548 - 
ปจัจบุนั 

ประธานผูส้อนหลักสตูร E-Learning ของ ส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน) 

2549- 
ปจัจบุนั 

กรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์ของมหาวทิยาลัยราชภฎัสวนดสุติ 

 

การฝึกอบรมดงูานและการรบัเชญิเป็นวทิยากรตา่งประเทศ 

2542  ศกึษาดงูานดา้นประชากรและสภาพแวดลอ้มชมุชน ณ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาว 
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2543 ศกึษาดงูานความเป็นชมุชนเมอืงในประเทศสงิคโปร ์ศกึษาดงูานชมุชนวัฒนธรรม 
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

2544 ศกึษาดงูานดา้นการศกึษาวฒันธรรมชมุชนในเมอืงปักกิง่ หังโจ กวางโจ 

2545 ศกึษาดงูานดา้นธรุกจิชมุชน ประเทศนวิซแีลนด ์

2546 ศกึษาดงูานดา้นชมุชนประเทศจนี 

2547 ศกึษาดงูานประเทศเกาหล ี

2548 ศกึษาดงูานประเทศญีปุ่่ น มหาวทิยาลัยโตเกยีว 

2549 กลุม่คนไทยในสหรัฐอเมรกิาเชญิไปบรรยายที ่UCLA 

2550 ศกึษาดงูานประเทศเกาหล ี

 

ผลงานวจิยัและงานเขยีน 

 
1. เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษยต์ามแนวพระราชด าร ิ
2. ความพงึพอใจของประชาชนลุม่แมน่ ้าโขงฝ่ังไทย-ลาว (บรรณาธกิารไทย)  
3. ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีม่ตีอ่บณัฑติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
4. เศรษฐกจิฐานราก จังหวดันครนายก  
5. วจัิยศกึษาโครงการโรงเรยีนในพระบรมราชานุเคราะห ์2546 -2547 
6. งานวจิัยการประเมนิผลการด าเนนิงานโครงการ ADP พระโขนง และ ADP บางซือ่ (มลูนธิศิภุ

นมิติ) 
7. งานวจัิยเรือ่งความยากจนในเขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร (มลูนธิศิภุนมิติ) 
8. เอกสารประกอบการสอน SO 111 (ตพีมิพ)์ 
9. เอกสารประกอบการสอน SO 303 (ตพีมิพ)์  
10. เขยีนบทความทางวชิาการลงหนังสอืพมิพม์ตชิน คอลัมน ์“กระแสทรรศน”์ 

 
 

งานอบรมและงานพเิศษทางวชิาการ 

 
1. นักจัดรายการวทิย ุคลืน่ FM.90.5 รายการมมุสะทอ้น 
2. วทิยากรรับเชญิประจ ารายการคนในขา่ว (ASTV) 
3. วทิยากรประจ ารายการคมชดัลกึ, วทิย ุBBC, วทิยจุฬุา  
4. ผูอ้ภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวชิาการรว่มกบั สโมสรโรตาร ีและ สโมสรไลออนส ์แหง่

ประเทศไทย 
5. วทิยากรอบรมพยาบาล โรงพยาบาลประสาทพญาไท หลกัสตูร “เทคนคิการบรหิารทีม่ี

ประสทิธภิาพ” และ “องคก์รทีรั่กของเรา” 
6. วทิยากรอบรมผูน้ าชมุชน มลูนธิศิภุนมิติ (วทิยากรหลกั) 
7. วทิยากรอบรมผูน้ าชมุชน หลกัสตูร “ผูน้ าชมุชนทีม่ปีระสทิธภิาพ” ใหก้บั ส านักงานเขตดสุติ 

กทม. 
8. วทิยากรอบรม ผูบ้รหิารระดับกลางจ านวน 100 คน หลักสตูร “กลยทุธใ์นการบรหิารตนเอง

อยา่งมปีระสทิธภิาพ” บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่เนล อเิร็คตรคิ คอมพาน ี(IBC) 
9. วทิยากรอบรมครแูละคณาจารย ์โรงเรยีนอสัสมัชญั ศรรีาชา 
10. วทิยากรอบรมนักเรยีน จังหวดัราชบรุ ี
11. วทิยากรอบรม ผูป้ฏบิตังิานระดับ 7 – 9 ของสภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
12. วทิยากรอบรมขา้ราชการส านักงบประมาณแหง่ชาต ิ
13. วทิยากรอบรมนักเรยีนจงัหวดันนทบรุ ี
14. วทิยากรรับเชญิของวทิยาลัยนอรท์กรงุเทพ เพือ่อบรมนักศกึษาปรญิญาโท และนักธรุกจิ 

หลกัสตูร “พัฒนางานบรหิารชวีติในภาวะเศรษฐกจิในยคุปัจจบุนั” 
15. วทิยากรรับเชญิของมหาวทิยาลัยราชภฎัอตุรดติถ ์เพือ่อบรมนักธรุกจิภายในจังหวดัอตุรดติถ ์
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หลกัสตูร “จติวทิยาในการเป็นนักธรุกจิทีด่มีคีณุภาพ” 
 
 

วทิยากรและทีป่รกึษาประจ าหนว่ยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ  

 
1. รัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร 
2. กระทรวงยตุธิรรม กรมบงัคับคด ีกรมคุม้ครองสทิธ ิ
3. กระทรวงพาณชิย ์กรมการคา้ภายใน 
4. กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
5. กระทรวงศกึษาธกิาร ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) 
6. กระทรวงพลังงาน ศนูยอ์นุรักษ์พลังงานแหง่ประเทศไทย 
7. กระทรวงคมนาคม องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 
8. สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
9. ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) 
10. สถาบนัพระปกเกลา้ 
11. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
12. ส านักงานสลากกนิแบง่ 
13. สถาบนัพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
14. มหาวทิยาลัยพระจอมเกลา้ธนบรุ ี
15. มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
16. มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสุติ 
17. มหาวทิยาลัยรัตนบณัฑติ 
18. วทิยาลัยนอรท์กรงุเทพ  

 
 

วทิยากรและทีป่รกึษาประจ าหนว่ยงานและเอกชน  

 
บรษัิทปนูซเีมนตไ์ทย, ปตท., EXXON MOBIL (ESSO), การบนิไทย, ซพี,ี สหพัฒนพบิลูย,์ 

เซน็ทรัลพัฒนา, TOYOTA, HONDA, ISUZU, VOLVO, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคาร
นครหลวงไทย, AIS, DTAC, ส านักพมิพม์ตชิน, Nation, AIA, เมอืงไทย ลสิซิง่, โรงพยาบาลกรงุเทพ, 
โรงพยาบาลกลว้ยน ้าไท, ยามาดะสมบรูณ์, ไทยเบเวอรเ์รจแคน, Counter Service, Happyland Group, 
Biopharm, Minebea, Nitrochemical, Sun Valley (Cargill), TPIPL, Dantherm Filtration, SB-
Furniture, Global Wireless, สถาบนับอสตันเน็ทเวริค์ ฯลฯ  
 
 

หลกัสตูรทีบ่รรยาย 

 
1. The Developing Management Effectively and Our Below Organization 
2. How to be The Effective Leadership 
3. Effective Leadership Management 
4. Supervision Technique 
5. Effective Life Management 
6. Creative Thinking 
7. Innovative Thinking 
8. Lateral Thinking 
9. Time Management 
10. Self Esteem at work 
11. Team Management 
12. Effective Teamwork 
13. How to be an effective seller 
14. Service Mind 
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15. EQ Management 
16. Handling Difficult &Demanding Customer 
17. Training for the trainer 
18. Effective Meeting 
19. 7 Habits 

 


