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7. ประวัตกิ ำรรับรำชกำร
(1) ประธำนกรรมกำรหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำร
จัดกำรภำครัฐ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล (พ.ศ 2553 – ปจั จุบนั )
(2) อำจำรย์แ ละประธำนกรรมกำรหลัก สูต รรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณ ฑิต สำขำวิช ำนโยบำย
สำธำรณะและกำรจัดกำรภำครัฐ คณะสังคมศำสตร์และมนุ ษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล (พ.ศ
2541 – ปจั จุบนั )
(3) หัวหน้ำฝำ่ ยอำนำยกำร สำนักงำนจังหวัดอุทยั ธำนี (พ.ศ. 2540 - 2541)
(4) หัวหน้ำงำนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (พ.ศ. 2533 – 2540)
8. ประสบกำรณ์พเิ ศษ
(1) ตำแหน่งบริหำร รองคณบดีฝำ่ ยนโยบำยและแผน คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
(2) งำนอื่น ๆ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล
ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
8. ประสบกำรณ์ดำ้ นกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
(1) ศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ณ Nebraska University, Lincoln, State of
Nebraska, U.S.A
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(2) เข้ำรับ กำรอบรมหลัก สู ต รภำษำอังกฤษเพื่อ กำรพัฒ นำและกำรปฏิบ ัติงำน ณ West London
College, UK.
(3) เข้ำรับกำรอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำชนบท ณ ประเทศฟิ ลปิ ปินส์
(4) เข้ำรับกำรศึกษำและอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรศึกษำ (Diploma in Educational
Administration) ณ University of Birmingham, UK.
9. ผลงานทางวิ ชาการ
(1) งานวิ จยั
1 กำรประเมินหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตสำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรจัดกำร
ภำครัฐ (อยู่ระหว่ำงกำรขอตีพมิ พ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ)
2 Choonhaklai, S., Singsuriya, P,. Chatsupang, P., (2012). Organization and Job Design for
Provincial Justice Offices’ Successful Implementation of Restorative Justice.
Published in European Journal of Social Sciences. Volume 32, Issue 1. (English)
3 Choonhaklai, S., (2012). The Project Evaluation for the Development of Newly Recruited
Civil Servants in Thailand. Published in European Journal of Social Sciences. Volume 32,
Issue 2. (English)
4 Choonhaklai, S., Sirisunhirun, S., and Dhanadirek, R., (2011). Mandates for Change
Management in the Ministry of Justice under the State Administration Act (No. 5) of 2002.
Published in the International Employment Relations Review, Vol. 16, No 2. (English)
5 Choonhaklai, S., Singsuriya, P,. (2009). Development of the Effectiveness of the Provincial
Justice Office. Published in the Employment Relations Record Vol. 9 No. 2 (English)
6 Choonhaklai, S., Singsuriya, P,. (2008). Thailand’s approach to achieving effective
leadership: cultures and outcomes. Published in the International Employment Relations
Review (IERR) Vol. 14 No. 2. 2008. (English)
7 กำรวิจยั ประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร ของสำนักงำน ก.พ. พ.ศ.
2548 ได้รบั กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรสหศำสตร์ ปี ท่ี 3 ฉบับ ที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิก ำยน
2547
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8 กำรวิจยั กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ : กรณีศกึ ษำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี. ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี ทุนวิจยั ขององค์กำรบริหำรจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้รบั กำร
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวำรสำร เอกสำรควำมรู้ สดร. ของกระทรวงมหำดไทยฉบับที่ 14 ปี งบประมำณ
2548
9 กำรวิจยั เรื่อง “วิธกี ำรประชำพิจำรณ์ทเ่ี หมำะสมกับสังคมไทย” พ.ศ. 2547 ได้รบั กำรตีพมิ พ์เผยแพร่
ในสำรดำรงรำชำนุภำพ ปีท่ี 1 ฉบับที่ 26 หน้ำ และตีพมิ พ์ในวำรสำรประชำคมท้องถิน่ ปี ท่ี 4 ฉบับ
ที่ 40 ประจำเดือน มิถุนำยน 2547
10 กำรวิจยั ประเมินผลโครงกำรจัดงำนเทศน์มหำชำติครัง้ ที่14 ของสำนักงำนพุทธมณฑล พ.ศ. 2546
ทุนวิจยั ของสำนักงำนพุทธมณฑล ได้รบั กำรตีพมิ พ์เผยแพร่ใน วำรสำรเทศำภิบำล ปีท่ี 99 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2547
11 กำรวิจยั เรื่อง “กำรค้นหำนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำข้ำรำชกำร” พ.ศ. 2546 ทุนวิจยั ของสำนักงำน
ก.พ. ได้รบั กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในสหศำสตร์ ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2546 และ
ตีพิม พ์ในเอกสำรเผยแพร่ข่ำวส ำหรับ ผู้บ ริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศระดับ สูง ปี ท่ี 5 ฉบับ ที่ 9
ประจำเดือนกันยำยน 2546
12 กำรวิจ ัย เรื่อ ง “กำรส ำรวจกำรรับ รู้ ทัศ นคติต่ อ โครงกำรปฏิ รู ป ระบบรำชกำร และระดับ กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรปฏิบตั ริ ำชกำร” พ.ศ. 2546 ทุนวิจยั ของสำนักงำน ก.พ. ได้รบั กำร
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวำรสำรสหศำสตร์ ปีท่ี 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2546
13 กำรศึก ษำวิจ ัย กำรจัด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ร ะยะ 5 ปี (พ.ศ.2546-2550) ของส ำนั ก งำนปลัด ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ทุนวิจยั จำกสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ปี 2546 ทุนวิจยั ของสำนักงำนปลัด
สำนักนำยกรัฐมนตรี ได้รบั กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรสหศำสตร์ ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน
พฤศจิกำยน 2547
(2) บทความทางวิ ชาการ
1. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2547). ประสบการณ์ ของต่ างประเทศสู่การจัดการท้องถิ่ นไทย. วำรสำร
ดำรงรำชำนุภำพ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฏำคม – กันยำยน 2547
2. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2547). ระบบการประกันคุณภาพการบริ หารงานท้องถิ่ น. วำรสำรดำรงรำ
ชำนุภำพ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฏำคม – กันยำยน 2547
3. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2548). ภาครัฐกับการจัดการ Logistics. วำรสำรดำรงรำชำนุภำพ ปีท่ี 5
ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกรกฏำคม – กันยำยน 2548
4. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2548). การพัฒนาท้องถิ่ นให้ยงยื
ั ่ น. วำรสำรดำรงรำชำนุ ภำพ ปี ท่ี 5 ฉบับที่
17 ประจำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2548
5. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2548). การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน. วำรสำรดำรงรำชำนุ
ภำพ ปีท่ี 5 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2548
6. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2548). เกณฑ์การวัดคุณภาพผลงานแบบสมดุลของผูน้ า. วำรสำรดำรงรำ
ชำนุภำพ ปีท่ี 5 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2548
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7. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2549). แนวทางการสร้างสมรรถนะองค์การ. วำรสำรดำรงรำชำนุภำพ ปี ท่ี
6 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2549
8. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2549). การบริ หารจัดการสมรรถนะในองค์การ. วำรสำรดำรงรำชำนุภำพ
ปีท่ี 6 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนกรกฏำคม – กันยำยน 2549
9. ศิรริ ตั น์ ชุณ หคล้ำย. (2549). การประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา. วำรสำรดำรงรำชำนุ ภ ำพ ปี ท่ี 6
ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2549
(3) งานแต่งตาราและหนังสือ
1. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2555). การวิ จยั นโยบาย. คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)
2. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2555). ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์. (ฉบับปรับปรุงใหม่)
อนุมตั ใิ ห้จดั พิมพ์โดยคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. บริษทั มิสเตอร์ก๊อป
ปี้ (ประเทศไทย) จำกัด 200/90 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170
3. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2555) “การบริ หารจัดการองค์การตามทฤษฎีรฐั ประศาสนศาสตร์”
อนุมตั ใิ ห้จดั พิมพ์โดยคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. บริษทั มิสเตอร์ก๊อป
ปี้ (ประเทศไทย) จำกัด 200/90 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170
4. ศิริรตั น์ ชุณ หคล้ำย. (2548) “การบริ ห ารงานภาครัฐ ” คณะสังคมศำสตร์แ ละมนุ ษ ยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
5. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2547). ระบบการประกันคุณภาพการบริ หารงานท้องถิ่ น. อนุมตั ใิ ห้
จัดพิมพ์โดยคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล.
6. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2547). การปกครองท้องถิ่ น: กลไกสาคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ. อนุมตั ิ
ให้จดั พิมพ์โดยคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล.
7. ศิรริ ตั น์ ชุณหคล้ำย. (2546). ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์. อนุมตั ใิ ห้จดั พิมพ์โดยคณะ
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. นนทบุร:ี บริษทั ออฟเซ็ท เพรส จำกัด.
(4) งานบริ การวิ ชาการ
1 ทีป่ รึกษำกำรเตรียมกำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงองค์กำรของสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีสู่
ควำมเป็น “ศูนย์บริหำรรำชกำรแผ่นดิน” (พ.ศ. 2547)
2 ทีป่ รึกษำและดำเนินกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2548–2552) และพัฒนำระบบและกลไก
กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลรำชธำนี
3 ทีป่ รึกษำและดำเนินกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2546 – 2550) ของสำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี
4 โครงกำรฝึกอบรมต่อเนื่อง “กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ภำครัฐ” ให้กบั บุคลำกรมหำวิทยำลัยของรัฐและ
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วท้องถิน่ (พ.ศ.2549 – ปจั จุบนั )
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5 โครงกำรฝึกอบรมต่อเนื่อง “กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำน” ให้กบั บุคลำกรของ
หน่วยงำนของรัฐและบุคลำกรองค์กรปกครองส่วท้องถิน่ (พ.ศ.2549 – ปจั จุบนั )
(5) ภาระงานสอนในปัจจุบนั
งานการเรียนการสอน
ระดับการศึกษา
1 วิชำระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
ปริญญำเอก
2 วิชำประเด็นนโยบำยสำธำรณะเชิงวิพำกษ์
ปริญญำเอก
3 วิชำสัมมนำประเด็นปญั หำเศรษฐกิจ สังคม สภำพแวดล้อม กฎหมำยและ
ปริญญำโท
กำรปกครองไทย สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
4 วิชำกำรบริหำรงำนภำครัฐ
ปริญญำโท
5 วิชำระเบียบวิธวี จิ ยั ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
ปริญญำโท
6 กำรควบคุมวิทยำนิพนธ์
ปริญญำเอก และ
ปริญญำโท

