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ประวัติส่วนตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี
๑. ประวัติการศึกษา
๑.๑ ระดับปริญญา
ปริญญาเอก (LL.D.) - ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท (LL.M.)-ปี การศึกษา ๒๕๕๐ : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ (LL.M. Business Law (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี(LL.B.)-ปีการศึกษา ๒๕๓๗ : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑.๒ ระดับประกาศนียบัตร
-ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศนียบัตรหลั กสู ตรการพัฒ นานักบริห ารมหาวิทยาลั ยสายวิช าการ
ระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ ๒๙ สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
-ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐: ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าภาษาเขมร (Khmer Language Short Course
Program) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ กรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา (Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Science,
Royal University of Phnom Penh, Cambodia)
-ปี การศึกษา ๒๕๕๘: ประกาศนียบัตรวิช าภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
-ปี การศึกษา ๒๕๔๔ : เนติบั ณฑิตไทย สมัยที่ ๕๔ ส านักอบรมกฎหมายแห่ งเนติบัณฑิตยสภา
(น.บ.ท.)
-ปีการศึกษา ๒๕๓๘ : ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความรุ่นที่ ๑๑
๒. ประสบการณ์ทางาน
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
- ประธานคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ประธานคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ประธานคณะกรรมการบัณทิตศึกษาประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบัณทิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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- กรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ทนายความ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์
- นิติกร สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ตาแหน่งงานปัจจุบัน
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-ประธานคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ประธานคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ประธานคณะกรรมการบัณทิตศึกษาประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบัณทิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการศึกษาแนวทางและจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- กรรมการปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ์ ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปศุสัตว์เพชรบูรณ์
- กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ (กพยจ.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
- คณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสานักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

3

๔. สถานที่ทางาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนน
สระบุรี-หล่มสัก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์มือถือ 064-4198995
E-mail: nongarnee@yahoo.com
ID line : lldtu
๕. รางวัลเกียรติยศ
ได้รั บ รางวัล ผลงานวิจั ย ระดับ ดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสภาวิจัยแห่ งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดทาร่างกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองเพศ“โดย ผศ.ดร.มาตาลั ก ษณ์ เสรเมธากุ ล หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นนักวิจัยร่วม)
๖. ความเชี่ยวชาญ
-ด้านภาษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร
-ด้านการสอนและการวิจัย
กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายอาญา อาชญาวิทยา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้าน
บริหารกระบวนการยุติธรรม ด้านนิติศาสตร์อื่น ๆ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านภาษา
- งานวิจัย
นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย งานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ได้รับคัดเลือกให้เป็นงานวิจัยดีเด่นของสถาบันพระปกเกล้า)
นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดทาร่าง
กฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออ
รุ่งโรจน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
เพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสนอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) โดย ดร.
นิสิต อินทมาโน ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง“ความต้องการและการยกระดับคุณภาพแรงงานด้านภาษาอังกฤษของ
หน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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หัวหน้านักวิจัยภาคโครงการวิจัยเรื่อง “ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในหัวข้อศาสตร์พระราชา ว่าด้วยการปกครองด้านกฎหมาย” สถาบันพระปกเกล้า ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑
หัวหน้านักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒
-บทความวิชาการ
นาเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อเรื่อง “The 'ROLE' of law in the perception
of Thai Political Science students: a report of the case survey at Phetchabun Rajabhat
university.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ความสาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายต่อมนุษยศาสตร์ใน
ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ Mandalay University of Distance Education เมือง
มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
๗.งานด้านการเป็นวิทยากรและการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
-วิทยากรในโครงการ “การพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดาริ: กฎหมายเกี่ยวกับโฮมสเตย” วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ” วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “การพัฒนาตนให้เป็นคนมีความสุข ” วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้าน
โพธิ์งาม ตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “เรา......ประชาชน...จะอย่างไร หากคนไทยไร้ความสามัคคีและทัศนคติและ
จิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ” วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลซับไม้แดงประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑” วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลซับไม้แดง อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ “คนมีคุณธรรมนาความเจริญ หัวข้อ คนต้นแบบกับการ
พัฒนาสู่อนาคต” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “เครือข่ายต้านโกงจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” วันที่
๔ มิถุน ายน ๒๕๖๑ ณ ห้ องเคีย งฟ้า ๑ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิล ล์ รีส อร์ท อาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพชุมชน พนักงานส่วนตาบล พนั กงาน
จ้างและลูกจ้าง” วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว อาเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
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-วิทยากรในโครงการ “การจั ดอบรมเรื่อ งพัฒ นาคุณภาพการให้ บริ การภาครัฐ และการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ”วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “การจัดอบรมเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์”วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “บริบทของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ในการให้บริการประชาชนที่ดี
ในสภาวะปัจจุบัน” วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการ “พัฒนาทักษะทางภาษาสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑-๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “การใช้งานภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน”
ครั้งที่ ๑ ภาษาเขมร ระหว่างวันที่ ๑๐, ๑๒, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยากรในโครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิ ภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว ครั้ งที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด
สุโขทัย
-วิทยากรในโครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการ
รั บ รองเพศ” วั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งจี๊ ด เศรษฐบุ ต ร (ชั้ น ๑) คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
-วิทยากรในโครงการเปิดประตูเรียนรู้ภาษาเขมร” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความวารสาร (Peer review) วารสารวิ ช าการมนุ ษ ยสั ง คมปริ ทั ศ น์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม
๒๕๕๘
-ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความวารสาร (Peer review) วารสารสั ง คมศาสตร์ นิ ติ รั ฐ ศาสตร์
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๘. การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานภายในประเทศ
-การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ”
( Humanities and Social Sciences: “ Innovation for the Creative Economy” ) ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่
๒๑- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติ การ การอบรมผู้ ประเมิน คุ ณภาพการศึก ษาภายใน มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ “ระดับหลักสูตร” หลักสูตรที่ ๒ (สาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) ในระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๒ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร แนวทางการ วิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการ
วิ จั ย ที่ ดี (Good Clinical Practice: GCP) ในระหว่ า งวั น ที่ 31 มกราคม - 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ
ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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-โครงการ “อบรมกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
รามคาแหง
-โครงการ “อบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษชั้นสู ง ” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการฝึกอบรมสาหรับคณาจารย์ในบริบทของสถาบันเครือข่าย หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงาน
สหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
คุรุร่มสัก ๑ ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-โครงการส่งเสริมความรู้และจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น วันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT ๑๐๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ”
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เรื่อง “การสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สังคม
ชุมชนและผลิตผลงาน เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๒๒
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการอบรมให้ความรู้ “ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด” วันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๑ ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
-โครงการฝึ กอบรม “เทคนิ คการเขียนบทความวิช าการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติด้านสังคมศาสตร์ ” วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงิน
การคลังภาครัฐ” วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
-โครงการ “พั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพอาจารย์ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานกระทรวงศึ ก ษาธิการ
ENGLISH WE CAN” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘๒๑-๒๗ และ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย” (Human Subject
Protection-Standard Course) วัน ที่ ๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุมสี ทอง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายจัดทาผลงานทางวิช าการ ๒๕๖๐” วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อการบริหารหลักสูตร” วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ
ห้องประชุม ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการฝึ กอบรมเรื่ อง “การจัดเตรียมคาขอจดทะเบียนสิ ทธิ บัตร/อนุสิ ทธิบัตร/การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
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-การประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน (The Development
of Libraries toward Internationalization and Sustainability) ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมไพลิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด จังหวัดตาก
-โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว ครั้นที่ ๔ ระหว่างวันที่
๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านวิชาการและด้านวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๒๒ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ข องเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ – วิ จั ย สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้แหล่งทุนภายนอก
และขอตาแหน่งทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน ระหว่างวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
-การประชุมเสาวนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติข อง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องเอื้องสายหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกตัวแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ
และภาคเอกชน และการประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในกรอบความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการ
พัฒนาการบริการงานยุติธรรม วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นท์
กรุงเทพมหานคร
-การเขียนโครงการเพื่อจัดทางบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ ชั้น ๑ FMS๑๐๒ อาคารคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
-การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบอลรูม เอบี ชั้น ๒ โรงแรมมารวย กาเด้นท์
กรุงเทพมหานคร
-จัดทา Re-Profile จุดเน้นเรื่อง การจัดการทางสังคม ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
-หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course) วันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
-สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียนการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ ” ประจาปี
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๘๐๑ อาคารจามจุรี ๑๐ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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-โครงการอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว อาเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงใหม่
-โครงการอบรมเรื่อง การนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์นันทาบอลรูม โรงแรม
ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-หลั กสู ตร “ผู้ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับหลั กสูตร” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดระดับและการเรียนการสอนภาษาลาว
ระหว่างวันที่ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่น ๒ โครงการความร่วมมือระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ประเด็น “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ” วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-โครงการประชุม QA–สัญจร : เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ วั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม ศรี ช มภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม “หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารกิ จ การยุ ติ ธ รรม รุ่ น ที่ ๒๑” ระหว่ า งวั น ที่ ๒๔
พฤศจิ กายน – ๑๗ ธัน วาคม ๒๕๕๒ ดาเนินการโดย สถาบันพัฒ นาบุคลากรในกระบวนการยุติ ธ รรม
สานักงานกิจการยุติธรรม
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมประกายเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-การฝึกอบรมหลักสูตร International Training Program on “Revitalizing Higher Education
Management” โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ๒ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐๑๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
-การฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่
๑๔ -๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร TOEFL ระหว่ า งวั น ที่ ๒๐-๓๐ มี น าคม ๒๕๔๙ ณ สถาบั น ภาษาแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-การฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการเรียนรู้กฎหมายมหาชนด้วยตนเอง รุ่นที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
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๙.การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
-โครงการเผยแพร่ ศิล ปะและวัฒ นธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔–๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเทศกาล
“Bojonegoro Thengul International Folklore Festival” ณ เมื อ งโบโจเนอโกโร และเทศกาล
“Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival” ณ เมืองสุ ราบายา ประเทศอินโดนีเซีย
โดย International Council of Organizations of Folklore Festival and Folk Art (CIOFF)
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๖๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities)
เมือง Guangxi มณฑล Nanning ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
-โครงการเผยแพร่ วัฒ นธรรมกับส านักศิล ปวัฒ นธรรม ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ โดย International Council of Organizations of Folklore Festival
and Folk Art (CIOFF)
-โครงการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)
รุ่นที่ ๒๙ ของ สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
-โครงการฝึกอบรม Khmer Language Short Course Program ณ Department of Linguistics,
Faculty of Humanities and Social Science, Royal University of Phnom Penh ก รุ ง พ น ม เ ป ญ
ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมกับสานักศิลปวัฒนธรรม ในเทศกาลกลองนานาชาติ (Drum Festival)
ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดย International Council
of Organizations of Folklore Festival and Folk Art (CIOFF)
-----------------------------------------------------------------------

