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ประวัตแ
ิ ละผลงานทางวิชาการ (CV)

ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิรส
ิ รรหิรญ
ั
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ
งกัด
หลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ปัจจุบัน
89/63 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า-สาย 5 หมู่ 1 ต.บาง
เตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210 โทร. 02-497-1596 (ที่บ้าน), โทร. 081-3767648 (มือ
ถือ),
โทร.02-441-0220-2 ต่อ 1246 ที่ทางาน Fax: 02-441-9738
email address : somboon.sir@mahidol.ac.th
ประวัติ
การศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
พ.ศ. ทีไ
่ ด้รบ
ั
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา 2548
มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา 2544
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์
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ศิลปศาสตรบัณฑิต
สารนิเทศสานักงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 2530
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การคลัง 2527
รามคาแหง

มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การ
บริหารงาน
 ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2542-2544
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พ.ศ.2544-2551
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ พ.ศ.2551-2559
 ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551-2559
 ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2554-2559
 ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2557-2559
 คณะทางานการจัดการความรู้และพัฒนางานวิชาการจากงานประจา
(KM-R2R) ม.มหิดล
 คณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ม.มหิดล
 คณะกรรมการประเมินเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ม.มหิดล
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การฝึกอบรมและ
พัฒนา
 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Advance Management Program รุ่น
3 มหาวิทยาลัยมหิดล
 การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง Mini MPA รุ่น 9 มหาวิทยาลัยมหิดล
 การพัฒนาภาวะผู้นา Authentic Leadership รุ่น 2 ศูนย์จิตตปัญญา
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร รุ่น 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
 MU EdPEx Assessor และ MU AUN-QA Assessor
 Postgraduate Seminar on Social and Welfare Policy, Local
Services and Comparative Public Administration- Center of
Globalization and Governance, University of Hamburg
 สัมมนาและศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรชั้นนาหลาย
สถาบันระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
-Ministry of Public Health และ Hanoi School of Public
Health,Vietnam
-Authentic Leadership for Educational Administration : From
Mindset to Practices, Japan
-Public Administration and Governance ณ University of the
ผลงานทาง
Philippine (UP)
วิชาการ

การวิจัย
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 การพัฒนางานการให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ศาลายา ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2541 (นักวิจัย)
 การวิจย
ั ประเมินผลโครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ ครัง้ ที่ 14 ของ
สานักงานพุทธมณฑล ทุนวิจัยจากสานักงานพุทธมณฑล ปี 2546
(นักวิจัย)
 การวิจย
ั แนวคิดเกีย
่ วกับการประกันคุณภาพด้านการบริการการศึกษา








และด้านบริการสาธารณสุข ทุนวิจัยจากสมศ.และสปรส. ปี 2546
(นักวิจัย)
การวิจย
ั ประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการทัว
่ ประเทศ ของสานักงาน ก.พ. ปี 2548 (นักวิจัย)
การวิจย
ั ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปี 2549 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
การวิจย
ั การไกล่เกลีย
่ ข้อพิพาทในเขตจังหวัดนครปฐม ปี 2548
(นักวิจัย)
การวิจย
ั แนวทางการบริหารงานเพือ
่ รองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงยุตริ รม
ปี 2548 (นักวิจัย)
การวิจย
ั ประเมินผลความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี

2548-2550 (นักวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านสานักงาน
คณบดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549 (หัวหน้า
โครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการและจังหวัด (HR Scorecard) ด้านการวางแผน
อัตรากาลัง ด้านประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปี 2549 (นักวิจัย)
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 การวิจย
ั กรณีศึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25462550) ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทุนวิจัยจากสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปี 2546 (นักวิจัย)
 การวิจย
ั การสารวจความพึงพอใจของผูร้ บ
ั บริการในงานบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2549 (หัวหน้า
โครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ ปี 2550 จานวน 2 โครงการ
ย่อย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการศึกษาวิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนา
ข้าราชการของสานักงานคณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ (Human
Need Analysis)
 การวิจย
ั โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ (Human Resource
Scorecard)
 การวิจย
ั โครงการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
แบบเลขท้ า ย 3 ตั ว และ 2 ตั ว ปี 2550 (นั ก วิ จั ย ) ทุ น วิ จั ย จาก
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 การวิจย
ั โครงการวิจัยการวางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพและแผน
สืบทอดตาแหน่ง ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.
2553(หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการประเมินผลนโยบายการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการวิจัยการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นา ของสานักงาน
คณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ พ.ศ.2553(หัวหน้าโครงการวิจัย)
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 การวิ จั ย โครงการ สองทศวรรษนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาด้ า น
อาชีวศึกษา. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2554(หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิ จั ย โครงการ การวั ด ความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยมหิดล. พ.ศ. 2554
(หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการ แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในพืน
้ ทีศ
่ าลายา จังหวัดนครปฐม. พ.ศ. 2555
(หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการ นโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนา 7 วิชาชีพสู่การเปิด
เสรีในประชาคมอาเซียน.พ.ศ.2555(หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการ การนายุทธศาสตร์อด
ุ มศึกษาไทยในการเตรียม
ความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติ : กรณีศก
ึ ษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พ.ศ.2557 (หัวหน้า
โครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการ แนวปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศในการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาส่วนท้องถิน
่ :กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี. พ.ศ.2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 การวิจย
ั โครงการ การนานโยบายสาธารณะสูก
่ ารปฏิบัติ : กรณีศก
ึ ษา
เปรียบเทียบการดาเนินนโยบายแท็บเล็ตพีซใ
ี นห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 กับห้องเรียนนวัตกรรมชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. พ.ศ.2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
การบริการวิชาการ
แก่สงั คม
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 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการกากับดูแลการบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ในคณะกรรมาธิการบริหารราชการ
แผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี
2558 ของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559-2562 ของสานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาการจัดทายุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559-2562 ของ
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
 หัวหน้าวิทยากรหลักสูตร การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
กองทัพเรือ
 หัวหน้าคณะวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติ ศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ (นบส.)
และผู้บริหารระดับกลาง
(นบก.) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (Authentic Leadership)
 หัวหน้าวิทยากรโครงการ การสร้างสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่
ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมโลก
Capacity Building for Sustainable Education Leaders
towards Becoming Regional and Global Citizen (CBSEL) ปี
2558 ความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและบรูไนดารุ
สลาม
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 คณะทางานการจัดการความรู้และพัฒนางานวิชาการจากงาน













ประจา (KM-R2R)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ม.มหิดล
คณะกรรมการประเมินเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ม.มหิดล
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรของสานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาการจัดทายุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรระดับเชี่ยวชาญด้านการแปลง
ยุทธศาสตร์และการกาหนดตัวชี้วัด
กรมสรรพากร
ที่ปรึกษาการวิจัยสมรรถนะกาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ปรึกษาการการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากาลังพล
กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหน้าโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมผู้นาทางการศึกษาอาเซียน
(Asean Educational Leader Roundtable) ปี 2554

 หัวหน้าโครงการฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นา (Authentic
Leadership for Educational
Administration form mindset to practices) สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สาหรับ
ข้าราชการระดับฃานาญการและชานาญการพิเศษ กรมทางหลวง
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 หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สาหรับ
ข้าราชการระดับฃานาญการและชานาญการพิเศษ กรมสรรพากร
 หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การพัฒนาความคิดและทักษะการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบ สาหรับข้าราชการระดับฃานาญการและ
ชานาญการพิเศษ สานักงาน ป.ป.ท.
 หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สาหรับ
ผู้บริหารระดับกลางของการประปาส่วนภูมิภาค
 หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การแปลงประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ สาหรับผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 หัวหน้าคณะวิทยากรพัฒนาศักยภาพผู้นาและความคิดแบบบวก
สาหรับผู้บริหารการศึกษารุ่น
ใหม่ระดับกลางและนักวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม Positive Thinking สาหรับบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม Positive Thinking สาหรับบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 หัวหน้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ 1-19
 หัวหน้าโครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจา (R2R) สาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 1-18
 หัวหน้าคณะวิทยากรพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย

10











มหาสารคาม
หัวหน้าคณะวิทยากรการพัฒนางานประจาสู่งานวิชาการด้านเวช
ระเบียนทางการแพทย์ MR2R
(Medical Record Routine to Research)
หัวหน้าคณะวิทยากร R2R ต้นกล้าวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าคลินิกให้คาปรึกษางานวิจัย R2R สายสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ (นบส.)
และผู้บริหารระดับกลาง
(นบก.) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 – 2554
หัวหน้าวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : กาลังเสริมเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน สาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเครือข่ายนโยบายและแผน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี 2555
หัวหน้าโครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจา (R2R) สาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนเครือข่ายนโยบายและแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี

2555
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2546 – 2550)
ของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานเลขานุการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2548 – 2552)
ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2549 – 2554)
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2549 – 2551) ของ
สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ที่ปรึกษาในการเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การของ
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีสู่ “ศูนย์ประสานราชการแผ่นดิน”
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรกรมคุม
ประพฤติ ประจาปี 25492552
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์ ของกรมขนส่ง
ทางบก ประจาปี 2548
 ที่ปรึกษาการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์
บุคลากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี
2548
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์งานการพยาบาลรังสีวิทยา
ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ปี2548
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัด
นครปฐม ปี 2548-2551
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ปี 2548-
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2551
ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร ปี 25482551
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประจากรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม ปี 2549
ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ปี 2549
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2549
ที่ปรึกษาคณะทางานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ
บริหารซึ่งผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน (Certified Management Consultants:CMC) สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.

 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาล –บรรษัทภิบาล-ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
(Good Governance – Corporate Governance – Corporate
Social Responsibility (CSR) บริษัท ไทยฮีโน่มอเตอร์ จากัด
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์แนวทางการวางแผนกาลังคนเชิงกลยุทธ์ใน
ส่วนราชการ สานักงาน
ก.พ.ปี 2549
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ปี
2550
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 2555
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 คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
ผลงานบทความทางวิชาการทีไ
่ ด้รบ
ั การ
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คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549). หน้า
134-154.
13.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทุนมนุษย์.
วารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมาย.
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม 2550). หน้า 19-27.
14. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . การวิจัยกรณีศึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสานักงาน
คณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551)
หน้า 77-97.
15. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. การวิจย
ั กรณีการจัดทาแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดตาแหน่งในสานักงาน
คณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ.วารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมาย.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554). หน้า 122-138.
16. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. การวิจย
ั กรณีการจัดทาแผนพัฒนา
ภาวะผูน
้ าในสานักงานคณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ. วารสารคุณภาพชีวิต
และกฎหมาย.ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554). หน้า 82-105.
17. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. สองทศวรรษนโยบายการปฏิรป
ู
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา. วารสารสหศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มีนาคมสิงหาคม 2554). หน้า 216-235.
18.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. การวัดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารสหศาสตร์. ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554-กุมภาพันธ์ 2555). หน้า 119-151.
19.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ,สมบูรณ์ ศิรส
ิ รรหิรัญ และจิตรลดา อมรวัฒนา.
สถานภาพการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศก
ึ ษาคณะทันตแพทยศาสตร์
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มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารสหศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554กุมภาพันธ์ 2555). หน้า 84-118.
20.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ.นโยบายการศึกษาเพือ
่ พัฒนา ๗ วิชาชีพ
สู่การเปิดเสรีในประชาคมอาเซียน. วารสารสหศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(2555).หน้า 46-69.
21.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และภัทร์ พลอยแหวน.แนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในพืน
้ ทีศ
่ าลายา จังหวัดนครปฐม.
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2555).หน้า 103-118.
22.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และอารี ผสานสินธุวงศ์.นโยบายอุดมศึกษากับการ
พัฒนาทุนมนุษย์เพือ
่ รองรับการเข้าสูป
่ ระชาคมอาเซียน. วารสารคุณภาพ
ชีวิต. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2556). หน้า 1-15.
23.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. นโยบายการศึกษาชาติ
กับมาตรฐานวิชาชีพ ทางออกสาหรับการเพิม
่ ขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน. วารสารสหศาสตร์.
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2556). หน้า 222-253.
24. Khemapat Yenpiam and Somboon Sirisunhirun. The Process
of Self-Reliant Community Planning : A Comparative Study
between the Prototype Communities in the Central Region of
Thailand and Pilot communities in Bangkok. NIDA Deveopment
Journal, Volume 53 Number 52/2556 (April-June 2013). pp.1-28.
25.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. การนายุทธศาสตร์อด
ุ มศึกษาไทยในการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไปสูก
่ ารปฏิบัติ : กรณีศก
ึ ษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารคุณภาพชีวิตกับ
กฎหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557). หน้า 77-89.
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26. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ.การนานโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ :
กรณีศก
ึ ษาเปรียบเทียบการดาเนินนโยบายแท็บเล็ตพีซใ
ี นห้องเรียนชัน
้
ประถมศึกษาปีที่ 1 กับห้องเรียนนวัตกรรมชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.วารสารสหศาสตร์, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2.
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) หน้า 208 – 231.
27. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. แนวปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศในการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาส่วนท้องถิน
่ :กรณีศก
ึ ษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 2. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557).หน้า 143-162.
28.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียนและสมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . การใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
นายร้อยตารวจ. วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University. ปีที่
8 ฉบับที่ 2 (2558).หน้า 2140-2154
29.Somboon Sirisunhirun and Nopraenue Sajjarax Dhirathiti. Job
Characteristics and a Happy
Work Place: Increasing Organisational Engagement in Thai Higher
Education Institutions. Organization Development Journal. Volume
33 Spring 2015.Number 1.pp 71-89.
30.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. การประเมินหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสาร
คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558).
หน้า 239-256.
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31.ปฐมบุตร แก้วสมนึกและสมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . นโยบายการจัด
การศึกษาสาหรับสังคมพหุวฒ
ั นธรรมบนเส้นทางพืน
้ ที่สาธารณะ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2558). หน้า 1-8.
32.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . รูปแบบการจัดการเครือข่ายผู้สงู อายุทม
ี่ ี
ประสิทธิผล. วารสารสุขศึกษา พล
ศึกษาและสันทนาการ.ปีที่ 41 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). หน้า
213-226.
ผลงานการ
สอน
ระดับปริญญาตรี
- วิชา DSTD 401 จิตวิทยาทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิชา DSTD 405 มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน คณะทันต
แพทยศาสตร์
- วิชา SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่ นักศึกษาทุกชั้นปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิชา SHSS 130 หลักเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
- วิชา SHSS 201 สังคมศาสตร์ 2 : ระบบการเมืองและเศรษฐกิจไทย
(ส่วนเศรษฐกิจไทย) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- วิชา SHSS 160 หลักการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
- วิชา SHSS 161 นโยบายและการวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิชา SHCE 456 หลักการบริหารและการจัดการสานักงาน สาขาวิชา
เวชระเบียน
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- วิชา ว 2501 การบริหารจัดการงานเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
- วิชา มมศท.102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
- วิชา มมศท.103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
ระดับปริญญาโท
- วิชา SHPP 518 นโยบายและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
- วิชา SHPA 517 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
- วิชา SHPA 519 สัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
สภาพแวดล้อม กฎหมายและการปกครองไทย สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
- วิชา SHPA 522 ทฤษฎีองค์การและกระบวนการจัดการ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
- วิชา SHPA 536 การพัฒนาองค์การ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- วิชา SHPP 540 องค์การและการจัดการ สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ
- วิชา SHPP 533 การจัดการเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ
- วิชา นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- วิชา หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
- วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ
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- วิชา นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต
ระดับปริญญาเอก
- วิชา SHPP 568 นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- วิชา SHPP 566 การศึกษาดูงานด้านนโยบายสาธารณะ
- วิชา SHPP 575 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 3
- บรรยายพิเศษหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บรรยายพิเศษโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บรรยายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- บรรยายทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นก้าวหน้า หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บรรยายการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ขั้นสูง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ภาระงานอืน
่ ๆ
- คณะทางานส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
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- คณะกรรมการอานวยการศูนย์วิจัย คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการเยี่ยมสารวจตามระบบ MUQD ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว วิทยาลัยราชสุดา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2554-2556
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ
- International Conference On Postgraduate Education 2004
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2547 ณ Hilton Hotel, Petaling
Jaya ประเทศมาเลเซีย จัดโดย University of Malaya
- International Conference On Managing Teacher Education
For Excellence 2004 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2547 ณ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- International Conference on National Education Leaders
forum ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2550 ณ Queen Sirikit
National Convention Center โดย World Didac 2007
- ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคุนหมิง มหาวิทยาลัยฟูตาน นครเซี่ยงไฮ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2540 และ ปี 2548 ตามลาดับ
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- ศึกษาดูงานมหาวิทยาฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2550
- ศึกษาดูงาน Ministry of Public Health และ Hanoi School of
Public Health ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม
2550
- ศึกษาดูงาน Authentic Leadership for Educational
Administration : From Mindset to Practices
ประเทศญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2552
- ศึกษาดูงาน Public Administration and Governance ณ
University of the Philippine (UP) ประเทศฟิลลิปปินส์ พ.ศ.2553
- ศึกษาดูงาน Public Policy and Public Management ณ National
Graduate Institute for Policy Study (GRIPS), Ministry of
Education Culture, Sports, Science and Technology-Japan
และ Japan International Cooperation Agency-JICA ประเทศ
ญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2555
- ศึกษาดูงาน University of New South Wales (UNSW), Sydney,
Australia. เดือนตุลาคม 2556
- ศึกษาดูงาน Legislative Complex, Hong Kong เดือนมีนาคม 2557
- ศึกษาดูงาน Jiao Tong University, Xian, China เดือนเมษายน
2557
- ศึกษาดูงาน Health Policy ณ Fukuoka Prefecture ,Japan เดือน
พฤศจิกายน 2557
- ศึกษาดูงาน Osaka University และ Osaka University Hospital
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพและเวชระเบียน เดือน ธันวาคม
2557
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- ศึกษาดูงานประเทศ Netherland-Amsterdam เดือนตุลาคม 2558
- ศึกษาดูงานด้าน Social Public Policy -Social Welfare State ณ
มหาวิทยาลัย Hamburg ประเทศGermany เดือนตุลาคม 2558
-

ประวัติการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2551
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2554
 ติการได้รบ
ประวั
ั รางวัลสาคัญ
 โล่เกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี 2535
 เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา) และเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย วันที่ 1 เมษายน 2536
 บุคคลต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Brand Ambassador)
ด้าน Leadership
 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตารวจ ชั้นที่ 3

