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ปรับปรุงวันที่ 4 มีนาคม 2565 

 

 
ชื่อ-สกุล    ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (CHAIYUT TAWHARANURAK) 

ตำแหน่งวิชาการ    อาจารย์ประจำ (วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 30 มิถุนายน 2553)  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วันที่แตง่ต้ัง 21 มกราคม 2561) 

ตำแหน่งบริหาร     รองผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร ์ 

    (วันทีเ่ริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2553 – 1 พฤศจิกายน 2555) 

    รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ  

    (วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2557 – 1 พฤศจิกายน 2561)  

    ผู้ช่วยผู้จดัการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    (วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 25 มีนาคม 2563 - 2564)  

    รองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยสหวิทยาการ 

    (วันที่เริ่มปฏิบตัิงาน 1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน) 

สถานที่ติดต่อ  สำนักคณบดี ชั้น 5 ตึกวิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  
    แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

โทรศัพท์มือถือ  0-89-921-5018, 0-89-177-0018  

โทรศัพท์สำนกังาน 02-613-2845  

โทรสารสำนักงาน   02-623-5250 -1 

Line ID:    ajpaulchaiyut 

E-mail:    chaiyut8@tu.ac.th 

ประวัติผลงาน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์  

 

mailto:chaiyut8@tu.ac.th


2 
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ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

(วิชาเอก) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 

(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท (นติิศาสตร์) 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต 

2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

ปริญญาโท (วาทวิทยา) 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 

2552 ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง                        
คณะนเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(วิทยานิพนธ์ดีมาก) 

ปริญญาตร ี(นติิศาสตร์) 
นิติศาสตรบัณฑิต 

2547 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 

ความสนใจทางวิชาการ 

 1.การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

 2.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านทักษะการสื่อสารในงานบริการ 

 3.การสร้างทักษะด้านวิทยากรกระบวนการและการบริหารกิจกรรมฝึกอบรม 

 4.การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และการสื่อสารสาธารณะ 

 5.การพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์การและเทคนิคการสื่อสารในกลุม่ 

 6.การสร้างทีมและการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

 7.นิติปรัชญา หลักนิติธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

 8.การพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ประกอบการในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 10.การพัฒนาทักษะการเล่าเรือ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
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การฝึกอบรม 

ค.ศ. 2013       การอบรม Academic English Preparation (AEP) program at ANU College,       
 Canberra, Australia 

 

รายวิชาที่สอน 

ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสหวิทยาการสังคมศาสตร ์ 

 และหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์

 วิทยาลัยสหวทิยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 มธ.120 พลเมอืงและความรับผิดชอบต่อสังคม   วิชาบังคับพื้นฐาน 

มธ.106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสื่อสาร   วิชาบังคบัพื้นฐาน 

สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น    วิชาบังคับ 

สส.500 ภาคนพินธ์      วิชาบังคับ (สอนร่วม) 

สส.501 สหกิจศึกษา      วิชาบังคับ (สอนร่วม) 

สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกระแสโลกาภิวตัน ์  วิชาบังคับเอก 

สส.355 การสือ่สารเพื่อการจัดการ    วิชาบงัคับเอก 

สส.476 หลกัการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   วิชาเลือก 

สส.376 นันทนาการและการท่องเที่ยว    วิชาเลือกเสรี 
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ผลงานวิจัย 

ลำดับที ่ พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

1. 2552 บุคลิกภาพการสื่อสารเชิงวจันะ
และอวัจนะในการพูดต่อหน้าสาธารณะ
ของเด็กวัยรุน่ อายุ 16 – 18 ปี ใน 4 
ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็น
วิทยานิพนธ์ ได้รับประเมินในระดับดี
มาก 

นิสิตปริญญาโท 1 ป ี - 

2. 2555 การปรับตัวของหมู่บ้านชาติพันธุ์
ภายใตน้โยบายการพัฒนาและการ
ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวดัเชียงใหม ่ได้รับทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นักวิจัยเดี่ยว 1 ป ี 150,000 

3. 2561 โครงการสรา้งตัวชี้วัดการประเมินผล
การดำเนินงานด้านการป้องกัน 
ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการ
แก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งได้รับ
ทุนจาก สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม  

นักวิจัย 1 ปี  2,000,000 

4. 2562 พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำ
คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา  
ทุนจากวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

 

นักวิจัยเดี่ยว 1 ปี 150,000 
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ลำดับที ่ พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

5 2563 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความยึด
มั่นผูกพันต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ของกลุ่มนักทอ่งเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทนุจาก
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

นักวิจัยเดี่ยว 1 ปี 150,000 

6 2563 โครงการ ผลิตสื่อสร้างสรรค์  แบบ 
Infographic Animation กฎหมายที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทุนจาก
สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 

นักผลิตสื่อ
สร้างสรรค์เดีย่ว 

90 วัน 385,000 

7 2564 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบอินโฟก
ราฟิคแอนนิเมชั่นและE-Bookพร้อม
อุปกรณ์ เรื่องคู่มือนักจัดการรายกรณี 
CASE MANAGER ทุนจากสถาบันการ
พัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

นักผลิตสื่อ
สร้างสรรค์เดี่ยว 

90 วัน 150,000 

8 2564 โครงการผลิตสื่อการเรียนรูแ้บบอนิโฟก
ราฟิคแอนนิเมชั่นและE-Bookพร้อม
อุปกรณ์ เรื่อง กิจกรรมเพื่อสงัคม 
(Corporate Social 
Responsibility) ทุนจากสถาบันการ
พัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

 

 

นักผลิตสื่อ
สร้างสรรค์เดี่ยว 

90 วัน 150,000 
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ลำดับที ่ พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

9 2564 โครงการวิจัย การสำรวจและจัดทำ
ฐานข้อมูลชมุชนโครงการฟื้นฟเูมือง
ชุมชนห้วยขวาง ทุนจากการเคหะ
แห่งชาติ 

(คณะ) นักวิจยั
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการมี
ส่วนของ
ประชาชน (อยู่
ในระหวา่งการ
จัดทำ) 

240 วัน 2,500,000 

10 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษา เพือ่จัดทำแผน
สนับสนุนให้ประชาชนได้รบับริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อย่างทั่วถึง ทุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ 

(คณะ) นักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสื่อสาร
สาธารณะ 

180 วนั 1,720,000 

11 2565 โค ร งก ารศึ ก ษ าวิ จั ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานใน
คดีอาญา ในขั้นก่อนฟ้องให้เป็นระบบ
ดิจิทัล ทุนจากสำนักงานอัยการสูงสุด 

(คณะ) นักวิจัย
ผู้เชีย่วชาญด้าน
ภาคสนาม 

(อยู่ในระหว่าง
การจัดทำ) 

270 วัน 4,500,000 

12 2565 โครงการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการบั งคับ ใช้  พ ระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่ าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561 ทุนจากสำนักวิจัยและบริการ
วิชาการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริต  สำนั ก งาน  ป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้เชีย่วชาญด้าน
ภาคสนาม 

(อยูใ่นระหว่าง
การจัดทำ) 

240 วัน 1.000,000 
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รางวัลศักยภาพการสื่อสารสาธารณะ 

ลำดับที ่ พุทธศักราช รายละเอียด 

1 2541 เกียรติบัตรและรางวัลเงินทุนการศึกษา ชนะเลิศระดับประเทศไทย การประกวด
โต้วาทีของรัฐสภา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสภาผู้แทนราษฎร 

2 2542 โล่และรางวลัเงินทนุการศึกษา 50,000 บาทในโอกาส ชนะเลิศระดับประเทศไทยการ
แข่งขันทอล์คโชว์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสำนักงานคณะกรรมการพลังงาน
แห่งชาติ  

3 2543 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย การโต้วาทีอุดมศึกษา ณ  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4 2543 โล่รางวัลและเงินทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ในโอกาส ชนะเลิศระดับประเทศ
ไทย การประกวดโต้วาที แชริ่ง สปีช คอนเทสต์ ครั้งที่ 3 โดยบริษัทแชริ่ง ประเทศไทย 
จำกัด และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 และนำเสนอ
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

5 2544 โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทยการทอล์คโชว์ด้านประกันภัย จากกลุ่มบริษัท 
วิริยะประกันภัย พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท  

6 2546 ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร “นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชนและสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ประจำปี พุทธศักราช 2546 มอบโดย คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

7 2555 โลป่ระกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำคณุประโยชน์ให้แก่กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 
2555)” มอบโดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เนื่องด้วยเป็นอาสาสมัครวิทยากร
ด้านการพัฒาชีพและบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานสำหรับผู้ต้องขังใน
โรงเรยีนวิวัฒน์พลเมือง มาตลอดระยะ 10 ปี   

8 2555 โล่ “ศิษย์เก่าดเีด่น” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา  
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ปรับปรุงวันที่ 4 มีนาคม 2565 

 

บทความวิจัย/วิชาการ   

ลำดับที ่ พ.ศ. ชื่อเรื่องและแหล่งตีพิมพ ์

1 2552 บทความวิจัยเขียนร่วมกับ รศ.ดร.รุ้ง ศรีอัษฎาพร เรื่องบุคลิกภาพการสื่อสารเชิงวัจนะ
และอวัจนะในการพูดต่อหน้าสาธารณะของเด็กไทยอายุ 16-18 ป ีใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ตพีิมพ์ลงในวารสารประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 28.3 พุทธศักราช 2552 

2 2555 บทความวิจัย  เรื่องการปรับตัวของชุมชนชาติพันธุ์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ภายใตน้โยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณวิัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ ตีพิมพ์ในวารสารปาริชาติประจำมหาวิทยาลัยทกัษิณ  ฉบับเดือน ตุลาคม 
2555-เดอืนมนีาคม 2556 

3 2555 บทความวิชาการ  เรื่องการท่องเที่ยวประตูสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของผู้หญิงลีซอ 
ตีพิมพ์ในวารสารปาริชาตประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับเดือนเมษายน – กันยายน 
2555 

4 2555 บทความวิชาการ เรื่องเร่ร่อน-นอกกรอบ ชีวิตชายขอบของเยาวชนในบริบทการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตีพิมพ์ในวารสารประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 20 เดือนมกราคม-มถินุายน 2555 

5 2562 บทความวิจัย เรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาด
น้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

 

6 2562 บทความวิชาการ เขียนร่วมกบั อาจารย์กรุณา ใจใส เรื่อง ชายชาวลีซูกับการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพภายใต้การขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่อําเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตีพิมพ์ลงวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบบัที่ 2 
กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 
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ปรับปรุงวันที่ 4 มีนาคม 2565 

 

ลำดับที ่ พ.ศ. ชื่อเรื่องและแหล่งตพีมิพ ์

7 2562 บทความวิชาการ เขียนร่วมกบั อาจารย์อนุชา อชิรเสนา เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวต่างชาติตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร กองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุน
ช่วยเหลอืเยียวยานักท่องเที่ยวตา่งชาติ พ.ศ. 2557 ตีพิมพ์ลงวารสารกฎหมายสงขลา
นครินทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2019): 
กรกฏาคม - ธนัวาคม 2562 

8 2565 บทความวิชาการเรื่อง พัฒนาการโครงสร้างการบริหารองค์กรตำรวจไทยในระหว่าง 
พ.ศ. 2535 - 2564 ตีพิมพ์ลง วารสาร HR intelligence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยเข้าถึงได้
ที่  https://tuoss.research.tu.ac.th/forthcoming/list?code=emgqf5xc 

9 2565 บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันต่อการท่องเที่ยว
เชิง สุขภาวะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย”ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร 
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565  

10 2565 บทความวิจัย เรื่อง “สภาพและแนวทางการแก้ปัญหาโครงสร้างการบริหารองค์กร
ตำรวจไทยในปัจจุบัน” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารกฎหมายสงขลานครินทร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มิถุนายน 
2565  

 

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ   
ลำดับที ่ พ.ศ. รายการนำเสนอ 
1 2555 ระดับชาติ : นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เรื่อง การปรับตัวของชุมชนชาติพันธุ์ภายใต้

นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ใน
งานสัมมนา สังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์กบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในวันที ่7 
ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตีพิมพ์ Proceeding) 

2 2555 ระดับนานาชาติ: นำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา เรื่อง “The Young Guides 
Network to Develop Sustainable Community Based Tourism, Lampang 
Province. โดย องค์กรภาคี Asia – Pacific University-Community Engagement 
Network  วันที่ 9- 12 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม ่ 

https://tuoss.research.tu.ac.th/forthcoming/list?code=emgqf5xc
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ปรับปรุงวันที่ 4 มีนาคม 2565 

 

ลำดับที ่ พ.ศ. รายการนำเสนอ 
3 2558 ระดับชาติ การนำเสนอระดับชาติด้วยวาจา เรื่อง การจัดการตนเองของชุมชนชาติพันธุ์

ในอำเภอกัลยาณิวัฒนาท่ามกลางกระแสธารการท่องเที่ยว ในงานสัมมนาครบรอบ 61 
ปี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 23 มกราคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตีพิมพ์ Proceeding) 

 

ผลงานบริการวิชาการ  
ประเดน็หรือหวัเรื่องทีส่อน องค์กรรัฐ/เอกชน/NGO ผู้เชญิ 

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1.ทักษะการสื่อสารผ่านออนไลนใ์ห้แก่นักธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมบริการ 
2.การปรับตัวของธุรกิจบริการ เน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านออนไลน์ 
3.กฏหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
4.การพัฒนาความรู้ช้ันต้นด้านกฎหมายสำหรับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ  
 

• ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบ่ี จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 

• เครือขา่ยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรกิารในเขต
ภาคใต้ตอนกลาง จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

• เครือข่ายธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และของที่ระลึก
จังหวัดภูเก็ต จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

• เครอืข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม ่โดยสมาคมหอการค้าจังหวัด
สงขลา 

ด้านกฎหมายสวัสดิการสังคม 
1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม 
2.การรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี
พิการ 
3.การจ้างงานคนพิการ  
4.กระบวนการรณรงค์เพ่ือยุติการล่วงละเมิดทาง
เพศในกลุ่มคนพิการ  
5.หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนิติธรรม 
6.หลักกฎหมายด้านการป้องกันและปราบการ
ค้าประเวณ ี

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

• กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

• กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

• ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพัทลุง  

• ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุทัยธานี  

• ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

• มูลนิธ ิSWING THAILAND  

• มูลนิธิคนพิการกลุ่ม ต่าง ๆ  

• กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

• องค์กรเกี่ยวกับเด็กออทิสติกไทย 

• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดต่าง ๆ  

•  
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การสื่อสารต่อสาธารณะ 
1.การพูดในที่ประชุมชน  
2.การพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
3.วาทนิเทศและบุคลิกภาพการสื่อสาร 
4.การสื่อสารผ่านออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
5.การพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบกระบวนกร
และวิทยากร 
6.การพัฒนาทักษะผู้นำนันทนาการและการ
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 
7.การสื่อสารออนไลน์ “ไลฟอ์ย่างไรให้ยอดขาย
เพิม่ 
8.ทักษะการสือ่สารและการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ 
9.ทักษะ Message design และการออกแบบ 
Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสื่อสารใน
ธุรกิจ และฝ่ายการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สำนกังานอัยการสูงสุด  

• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

• การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

• สำนักงานป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ 

• สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

• กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 

• กรมการปกครอง  

• กรมราชทัณฑ์  

• สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

• สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  

• สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว) 

• สำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี 

• กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

• สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

• กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

• กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

• สำนักงานศาลยุติธรรม  

• กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

• บริษัทในกลุ่ม เจริญโภคภัณฑ์ 

• บริษัทในกลุ่ม KPMG 

• บริษัทในกลุ่ม ปตท 

• บริษัทในกลุ่ม ไทยออยส ์

• บริษัทในกลุ่มกระทิงแดง 
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 • ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 

• บริษัทในกลุ่ม SCG 

• บริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหารมิทรัพย ์เช่น 
SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED, 
ORIGIN PROPERTY PUBLIC CO.,LTD 

• หลักสูตรผู้ลงทนุ ใน SCBS Infinite Wealth Program 

• หลักสูตร YEC (Young Entrepreneurs Chamber of 
Commerce) จังหวัดต่าง ๆ  

• หลักสูตรการพฒันาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ 

• หลักสูตรอบรมนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ที่จัดโดย
กระทรวงมหาดไทย 

• หลักสูตรการอบรมข้าราชการใหม่ ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

• หลักสูตรการพฒันาความสามารถด้านการสื่อสารของ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อีกจำนวนมาก 

อาจารยพ์ิเศษด้านทักษะการสื่อสารใน
สถาบันการศึกษา 
1.การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
2.บุคลิกภาพการสื่อสาร 
3.วาทนิเทศภาคปฏิบัติ 
4.Storytelling  
5.ศิลปการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสือ่สาร
ในกลุ่ม 
6.หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
7.เทคนิคการสือ่สารในองค์การ 

• ภาควิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

• คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

• คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,
มหาวทิยาลัยขอนแก่น,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• คณะนิติศาสตร,์คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม,คณะวิทยาการการจัดการ,คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

• คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ฯลฯ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• กองกจิการนสิิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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การพัฒนาทักษะบรกิารอยา่งใส่ใจ 
1.เทคนิคการสื่อสารในงานบริการแบบใส่ใจ  
2.การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารเพ่ือ
การบริการสาธารณสุข 
3.หลักการบรกิารอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนใน
ธุรกิจบริการและธุรกิจโรงพยาบาลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลมิพระเกียรติ  

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ท่าบ่อ  

• โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 

• สมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทย 

• หน่วยพรีเวนช่ัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 

• มูลนิธ ิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี 

• มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) 

• มูลนิธิรกัษ์ไทย 

• มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 

• สมาคมครูแนะแนวแห่งประเทศไทย 

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

• กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

• โรงแรมในเครอืจัสมิน ซิตี้ กรุ๊ป 

• บริษัทในกลุ่ม กระทิงแดง (Red Bull) 

• แบรนด์ “แปลนทอยส์”บริษทั แปลนครีเอชั่น จำกัด 

• Origin Property Public Company Limited 

• KPMG Thailand 

• Toyota Motor Corporation  

• P.S.P. Specialties Co., Ltd. 

• Business Services Alliance Co., Ltd. 

• SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED. 

• Thai Oil Public company 

• Institute of HIV Research and Innovation
(สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเอชไอว)ี 

• เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ 

• เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
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จัดกิจกรรมการสร้างทีม  
(TEAM BUILDING ACTIVITIES)  
และหลักสูตรมนุษยสัมพันธภ์ายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• หลายองคก์รในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์
มหาวิทยาลัยทกัษิณ,มหาวิทยาลัยพะเยา 

• หลักสูตรอธิบดีอัยการ, อัยการผู้ช่วย, อัยการสอบสวน 
สำนักอัยการสูงสุด  

• หลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทนุ ภายใต้การ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสูตร The Executive Program for Young 
Professionals (EYP) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

• หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน,นักพัฒนาการท่องเที่ยว,นัก
นันทนาการ,ผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง,นักตรวจสอบ
ภายใน,นักทะเบียนและบัตร,นักจัดการงานทั่วไป ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

• หลักสูตรผู้บรหิารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)
กระทรวงยุตธิรรม  

• กรมการศึกษานอกโรงเรยีน กระทรวงศึกษาธกิาร 

• โครงการทูบีนัมเบอร์วัน กรมสุขภาพจิตง 

• โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กรมราชทัณฑ์ 

• กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

• กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

• กรมส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ 

• กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

• กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

• กรมการพัฒนาชุมชน 

• กรมการท่องเที่ยว  

• สำนักงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

• สำนกัอนามัย กรุงเทพมหานคร 
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จัดกิจกรรมการสร้างทีม  
(TEAM BUILDING ACTIVITIES)  
และหลักสูตรมนุษยสัมพันธภ์ายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  

• สำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี 

• สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  

• สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

• สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

• สมาคมผู้บำเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทย 

• ธนาคารกรุงเทพ 

• บริษัท ซพีี ออลล์ จำกัดมหาชน 

• บริษัทในเครือ โซล่า แอล ฟัสท์ จำกัด 

• บริษัท เพอ ลัง อิ พับลิชช่ิง (ประเทศไทย) จำกัด 

• มูลนิธ ิSCG 

• หลักสูตรผู้ลงทนุ ใน SCBS ธนาคารไทยพาณิชย ์

• บริษัท พี.เอส.พี. สเปเช่ียลตี้ จำกัด 

การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมทักษะ
การสื่อสารเฉพาะบุคคล  
 

• เป็นผู้สอน คุณ วีนา-ปวนีา ซิงห ์ตำแหน่งรองอันดับ 1 
Miss Universe Thailand 2020  

• นักการเมืองรุ่นใหม ่

• ทายาทนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง 

  
 

การบริการวชิาการด้านอืน่ ๆ ในสังคม 
(1) คณะอนกุรรมาธิการการศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ใน

 คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ชุดที่ 25 สภาผู้แทนราษฎร 
(2) คณะกรรมการ มูลนิธิเครอืข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  
 


