
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 5 มกราคม 
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  อาจารย
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด 7 ตุลาคม 2521
6. ศาสนา พุทธ  สัญชาติ  ไทย

สถานภาพสมรส  โสด   
น้ําหนัก64   สวนสูง

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่92   หมูที่
  เมือง   จังหวัด
ถือ082-7666-595อีเมลar_porntiwa@hotmail

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่  92   หมูที่
  เมือง   จังหวัด
ถือ082-7666-595อีเมลar_porntiwa@hotmail

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

คุณวุฒิ  วศ.บ.  
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
  ปที่จบ  2545  

9.2 ระดับปริญญาโท   
คุณวุฒิ  ร.ม.  
สาขาวิชา เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ  
  ปที่จบ  2557  

9.3 ระดับปริญญาเอก  
คุณวุฒิ  ร.ด.  
สาขาวิชา เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปที่จบ  2562  

10. ผลงานวิชาการ 
10.1ผลงานวิจัย 

พรทิวา อาชีวะและชัยยนต ประดิษฐศิลป
การจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา 
จันทบุร.ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

พรทิวา อาชีวะและคณะ. (2559). รูปแบบการใหการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมของประชาชนในจังหวัดตราด

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาว พรทิวา อาชีวะ   

มกราคม 2558     
อาจารย       
       

2521       
ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  จังหวัดที่เกิด

 สถานภาพทางทหาร ผานการเรียน รด.กรุปเลือด
สวนสูง 163   

หมูที่1 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต หวงน้ําขาว
จังหวัด ตราด  รหัสไปรษณีย23000  

ar_porntiwa@hotmail.comLINE ID  proton07  

หมูที่1 ถนน/ซอย - ตําบล/เขต หวงน้ําขาว
จังหวัด ตราด  รหัสไปรษณีย23000  

ar_porntiwa@hotmail.comLINE ID  proton07  

       
วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

       

       
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยบูรพา

       

       
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

       

พรทิวา อาชีวะและชัยยนต ประดิษฐศิลป. 2558. พฤติกรรม ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา : กรณีศึกษางานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
รูปแบบการใหการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวน

รวมของประชาชนในจังหวัดตราด. กองทุนพัฒนาการเมือง สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง กรุงเทพฯ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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จังหวัดที่เกิด ตราด    
กรุปเลือด โอ   

หวงน้ําขาว  อําเภอ/แขวง
  เบอรโทรมือ
  

หวงน้ําขาว  อําเภอ/แขวง
  เบอรโทรมือ
  

    
วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

    

    
มหาวิทยาลัยบูรพา    

    

    
    

    

พฤติกรรม ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
กรณีศึกษางานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

รูปแบบการใหการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวน
กองทุนพัฒนาการเมือง สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง กรุงเทพฯ. 



พรทิวา อาชีวะและคณะ. (2560-2561). ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
กรุงเทพฯ. 

พรทิวา อาชีวะและคณะ. (2561). ทางเลือกนโยบายการจัดการศึกษาตอเนื่องและตลอดชีพ. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จันทบุรี. 

พรทิวา อาชีวะและคณะ. 2561. การเมืองและการจัดการปกครองทองถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

 
 
10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 

พรทิวา อาชีวะและชัยยนต ประดิษฐศิลป. 2558. พฤติกรรม ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนา : กรณีศึกษางานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี.วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 ระหวาง
วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2559. 

พรทิวา อาชีวะและคณะ. 2558. ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเชิงบูรณาการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ใน
การกาวสูประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาพื้นที่สองตําบลในเขตทุนระเบิดของจังหวังจันทบุรีและตราด. 
วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก.(รอฉบับ และหมายเลข) 

พรทิวา อาชีวะและคณะ. 2559. รูปแบบการใหการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมของประชาชนในจังหวัดตราด.วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป
ที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (ISSN 2286-7139). 

พรทิวา อาชีวะและคณะ. 2560-2561. ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรีและตราด.วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา 
(ISSN : 2286-7252) สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปที่ 8 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2562). 

 
10.3 เอกสารตํารา 
 -             
              
              
              
              
              
10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  

การบริหาร 
 - ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 - ผูปฏิบัติงานดานบริหารดูแลกิจการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
11. ประสบการณการสอน 

- ภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ 
- การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
- การเมืองเปรียบเทียบ 
- เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน 
- เศรษฐศาสตรการเมืองกับการพัฒนาทองถิ่น 
- วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 



- สัมมนาปญหาความมั่นคงชายแดนของไทยและประเทศในอาเซียน 
- การเมืองและการปกครองทองถิ่น 
- การเมืองเรื่องกลุมชาติพันธในอาเซียน 
 

12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
2. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
3. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
4. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
5. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       

  


