
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ  ผูชวยศาสตราจารย ดร
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 1 มีนาคม 2554
3. ตําแหนงงานปจจุบัน ตําแหนงบริหาร 

   ตําแหนงทางวิชาการ
4. วัน เดือน ป เกิด 15 กุมภาพันธ 2525
5. ศาสนา พุทธ  สัญชาต ิไทย

สถานภาพสมรส โสด   
น้ําหนัก  90 กิโลกรัม  

6. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที ่255/77 หมูที1่ ถนน
อําเภอ/แขวง มะขาม   
เบอรโทรมือถือ 0805512525 อีเมล

7. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 255/77 หมูที ่ 1        
อําเภอ/แขวง  มะขาม   
โทรมือถือ   0805512525 อีเมล

8. ระดับการศึกษา 
8.1 ระดับปริญญาตรี  

1)  คุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชา นิติศาสตร 
  ปที่จบ 2557   
 
2)  คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
  ปที่จบ 2547   

8.2 ระดับปริญญาโท   
1)  คุณวุฒิ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา กฎหมายมหาชน
  ปที่จบ 2562   
 
2)  คุณวุฒิ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ
  ปที่จบ 2548   

8.3 ระดับปริญญาเอก 
  คุณวุฒิ  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
  ปที่จบ  2553  

 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  เถียรอ่ํา     

2554      
ตําแหนงบริหาร   รองอธิการบดี    
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย   

2525       
ไทย  เชื้อชาติ ไทย  จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร ผานการเกณฑแลว  
 สวนสูง   183 เซนติเมตร   

ถนน/ซอย -  ตําบล/เขต    มะขาม  
 จังหวัด จันทบุรี  รหัสไปรษณีย  22150

ล drkmaker15@gmail.com   LINE ID  gentlekmaker

       ถนน/ซอย -  ตําบล/เขต  มะขาม
 จังหวัด   จันทบุรี  รหัสไปรษณีย     22150
อีเมล drkmaker15@gmail.com  LINE ID  gentlekmaker

นิติศาสตรบัณฑิต       
       

       

ศิลปศาสตรบัณฑิต      
ภาษาอังกฤษ       

       

นิติศาสตรมหาบัณฑิต      
กฎหมายมหาชน       

       

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต      
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ   

       

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
รัฐประศาสนศาสตร      

       

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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8.4 ประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรอบรมวิชาวาความ รุนที่ 49 สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ พ.ศ. 2561 
9. ผลงานวิชาการ 

9.1 ผลงานวิจัย 
 1) ขาวพื้นเมือง จังหวัดจันทบุรี: วัฒนธรรมการผลิตและการเปลี่ยนแปลง. (2560). ไดรับทุนสนับสนุนจาก
โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Herp) ประจําปงบประมาณ 2558. จํานวน 250,000 บาท. 
 2) มาตรการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีตอชุมชนในเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา. (2560). ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 
394,000 บาท. 
 3) เครือขายชนชั้นนําทางเศรษฐกิจการเมือง กระบวนการและผลกระทบของบอนคาสิโนตามชายแดนไทย-
กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก. 2556.ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.จํานวน 500,000 บาท. (ผูรวมวิจัย) 
 4) กลไกบูรณาการความแตกตางทางชาติพันธุกับการสรางความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออก : 
กรณีศึกษาในจังหวัดจันทบุรี. (2558). ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Herp) 
ประจําปงบประมาณ 2557. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2557 จํานวน 400,000 บาท.(ผูรวมวิจัย) 
 5) การพัฒนาและการจัดการทองเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน: ตําบลปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง. 
2556 ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 50,000 บาท. 
 6) การสํารวจองคความรูและการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงภาค
ตะวันออก: กรณีศึกษาพื้นท่ีชุมชนถนนบูรพาชลทิต จังหวัดจันทบุรี. โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ.ี 2556 ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 50,000 บาท. 
 7) การเตรียมความพรอมเบื้องแรกในการเขาสูปริมณฑลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทัศนะของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร.โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2557. 
 8) การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือและการใชแผนผังความคิดในการเรียนรายวิชา
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร. โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุน
จาก.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2558. 
 9) แนวทางแกไขการลักลอบและบริโภคบุหรี่ เถื่อนนําเขาทางชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก. ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) อาคารสันตศิริ ศร
มณี ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถีกรุงเทพ จํานวน 400,000 บาท. 

9.2 บทความวจิัย / วิชาการ 
 นักรบ  เถียรอ่ํา. (2556). “บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการความขัดแยงชุมชนทองถิ่น.”
วารสารรมพฤกษ, 31(2)(กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2556): 171 – 200. 
 นักรบ  เถียรอ่ํา. (2560). “บอนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกไทย-กัมพูชา : ผลกระทบและการจัดการของ
ชุมชนชายแดน.” วารสารรมพฤกษ, 35(2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560): 163-188. 
 นักรบ  เถียรอ่ํา. (2560). ขาวพื้นเมือง จังหวัดจันทบุรี: วัฒนธรรมการผลิตและการเปลี่ยนแปลง. ปที่พิมพ 
2560. การเผยแพร: การประชุมใหญ Herp Congress IV (โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 8 – 
10 กุมภาพันธ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ
สงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Herp) ประจําปงบประมาณ 2558. จํานวน 250,000 บาท. 
 ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ที่มีผลตอการสรางความมั่นคงทางอาหารของกลุมชาติพันธุในจังหวัด
จันทบุรี. 2560. การเผยแพร: การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 “อยูดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของสุขภาพ” ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560. ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (Herp) ประจําปงบประมาณ 2558. สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2557 จํานวน 400,000 บาท.(ผูรวมวิจัย) 



9.3 เอกสารตํารา 
 นักรบ  เถียรอ่ํา. (2559). ตํารา เรื่อง การจัดการความขัดแยงและการมีสวนรวมระดับทองถิ่น หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ.ี 

9.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  
 นักรบ  เถียรอ่ํา. (2554). เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
 นักรบ  เถียรอ่ํา. (2555). เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
 นักรบ  เถียรอ่ํา. (2556). เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การจัดการความขัดแยงและการมีสวนรวมระดับ
ทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
10. ประสบการณการสอน 
 รายวิชาระดับปริญญาตรี 
 - ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร 
 - การจัดองคกรทองถิ่น 
 - จริยศาสตรและความเปนธรรมทางสังคม 
 - แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในระดับทองถิ่น 
 - การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 
 - การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 
 - กฎหมายปกครอง 
 - สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 - การบริหารคาจางและเงินเดือนในภาครัฐ 
 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 
 - ความรูพื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ 
 - ภาวะผูนําในการบริหารงานภาครัฐ 
 - กฎหมายเบื้องตนสําหรับนักรัฐศาสตร 
 - การเมืองเปรียบเทียบ 
 - เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน 
 - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ 
 - ภาวะผูนําทางการเมืองและการตัดสินใจ 
 - ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตรการเมือง 
 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  
 รายวิชาระดับปริญญาโท 
 - สัมมนาการจัดการความขัดแยงในทองถิ่นไทย 
 - กฎหมายสําหรับทองถ่ินศกึษา 
 - การคนควาอิสระ 
 - สัมมนาการจัดการความขัดแยงในทองถิ่นไทย 
 - วิทยานิพนธ 
 
 
 



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


