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ช่ือ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์   ศิริสรรหิรัญ  
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่ีปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา (การพัฒนาคุณภาพกองกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา   
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารองค์การ 
กรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิต   
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
สังกัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ  โทร. 098-9165624 (mobile),  

email address : somboon.sir@mahidol.ac.th 
 

 
        
  คุณวุฒิ         สาขา        พ.ศ. ที่ได้รับ      สถานศึกษา 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  บริหารการศึกษา  2548  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ  2535  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การคลัง 2527  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

 
 
• ม.ว.ม. มหาวชิรมงกุฎ   พ.ศ.2560 
• ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก  พ.ศ.2554 
• ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  พ.ศ.2551 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ (CV) 
 

ประวัติการศึกษา 
 

ประวัติการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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• เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย วันท่ี 1 เมษายน 2536 
• โล่เกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2535 
• บุคคลต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Brand Ambassador) ด้าน Leadership  
• เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาจารย์โรงเรียนนายรอ้ยตำรวจ ช้ันท่ี 3 
• รับพระราชทานเครื่องหมายสมุททาธิปัตย์เป็นกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
•  ปี 2562 

 
• รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล          

พ.ศ.2562-ปัจจุบัน  
• รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2551-2559 
• รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2544-2551 
• ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาค

พิเศษ) พ.ศ. 2554-2559 
• ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาค

พิเศษ) พ.ศ. 2557-2559 
• คณะทำงานการจัดการความรู้และพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (KM-R2R) ม.มหิดล 
• คณะกรรมการกำหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ม.มหิดล 
• คณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าท่ีพิจารณาและกล่ันกรองเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ม.

มหิดล 
• คณะกรรมการจัดงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
• คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 จัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณและหอพระ
มหาสิริพีรยพัฒน ์

• ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2542-2544 

 
 
  

• ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล ปี 2558-2562 ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ประสบการณ์การบริหารการเงินการคลัง  
 

ประสบการณ์การบริหารงาน 
 

ประวัติการได้รับรางวัลสำคัญ 
 



 

3 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559-2562 ของสำนักงานคณะกรรมการออ้ยและนำ้ตาล
ทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 

• ที่ปรึกษาการจัดต้ังกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา สำนกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 

• ที่ปรึกษาการวางยุทธศาสตร์บริหารกองทนุยติุธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

• กรรมการกำหนดอัตราการจัดเกบ็และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศกึษา มหาวิทยาลัยมหดิล    
พ.ศ.2558 

• กรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทนุ (ผู้แทนส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ.2555 

• กำกับดูแลงานด้านการคลังและสินทรัพย์ พิจารณาการลงทุนสินทรัพย์และจัดหาประโยชน ์คณะ
สังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551  

 
 
 

• การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Advance Management Program รุ่น 3 (AMP3) มหาวิทยาลัยมหิดล 
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง Mini MPA รุ่น 9 มหาวิทยาลัยมหิดล 
• การพัฒนาภาวะผู้นำ Authentic Leadership รุ่น 2 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 
• MU EdPEx Assessor ปี 2558-2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยศาสนศึกษา 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอำนาจเจริญ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   
• MU AUN-QA Assessor 
• นำเสนอผลงานวิจัย International Conference for Academic Disciplines เรื่อง AN ANALYSIS OF 

THE RESULTS AND IMPACTS OF A PARTICIPATORY PUBLIC HEALTH POLICY UNDER A STRATEGIC PLAN 
OF THE NATIONAL HEALTH COMMISSION OFFICE OF THAILAND ณ Joseph B.Martin Conference 
Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.22-26 May 2017. 

• Postgraduate Seminar on Social and Welfare Policy, Local Services and Comparative 
Public Administration- Center of Globalization and Governance, University of Hamburg 

• สัมมนาและศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรช้ันนำหลายสถาบันระดับชาติและนานาชาติ 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 Philippine (UP)   

• ผ่านการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562. 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
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   การวิจัย   

• การวิจัยโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2564-2569) 
ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ที่ปรึกษาและนักวิจัย) 

• การวิจัยการศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์การมหาชนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ The Crisis Management Shared 
Experience and Lesson Learned between Japan and Thailand ของ สกว. 2562 (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการวิจัยการวางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง ของสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ.2553 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ปี 2550 จำนวน 2 โครงการย่อย (หัวหน้าโครงการวิจัย) การศึกษาวิเคราะห์หาความจำเป็นใน
การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Human Need Analysis) และการ
วิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(Human Resource Scorecard) 

• การวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2549 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี 
     คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
• การวิจัยโครงการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  

          แบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ปี 2550 (นักวิจัย) ทุนวิจัยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
• การวิจัยประเมินผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550 (นักวิจัย) 
• การวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2549 (หัวหน้า

โครงการวิจัย) 
• การวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR 

Scorecard) ด้านการวางแผนอัตรากำลัง ด้านประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปี 2549 (นักวิจัย) 

• การวิจัยประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการทั่วประเทศ ของสำนักงาน ก.พ. 
ปี 2548 (นักวิจัย) 

• การวิจัยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเขตจังหวัดนครปฐม ปี 2548 (นักวิจัย) 

ผลงานทางวิชาการ 

 



 

5 • การวิจัยแนวทางการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงยุติรรม ปี 2548 (นักวิจัย) 

• การวิจัยแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพด้านการบริการการศึกษาและด้านบริการสาธารณสุข ทุน
วิจัยจากสมศ.และสปรส. ปี 2546 (นักวิจัย) 

• การวิจัยกรณีศึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2546-2550) ของสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทุนวิจัยจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2546 (นักวิจัย) 

• การวิจัยประเมินผลโครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ คร้ังที่ 14 ของสำนักงานพุทธมณฑล ทุนวิจัยจาก
สำนักงานพุทธมณฑล ปี 2546 (นักวิจัย) 

• การพัฒนางานการให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2541 (นักวิจัย) 

• การวิจัยโครงการประเมินผลนโยบายการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการวิจัยการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ.
2553(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการ สองทศวรรษนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา. คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการ การวัดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล. พ.ศ. 2554 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการ แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม. พ.ศ. 2555 (หัวหน้าโครงการวิจัย)  

• การวิจัยโครงการ นโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนา 7 วิชาชีพสู่การเปิดเสรีในประชาคมอาเซียน.พ.ศ.
2555(หวัหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการ การนำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พ.ศ.2557 (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรหิารวิชาการของสถานศึกษาส่วนท้องถ่ิน:กรณีศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. พ.ศ.2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

• การวิจัยโครงการ การนํานโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินนโยบาย
แท็บเล็ตพีซีในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับห้องเรียนนวัตกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. พ.ศ.2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
  
 

 
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 

การบริการวิชาการแก่สังคม 
 



 

6 • ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ใน
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

• คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนการศึกษาพระปรยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและ
แผนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

• ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษา สำนัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร 

• คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปรญิญาทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักมาตรฐาน
วิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

• อนุกรรมการพฒันายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงสร้างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและสำนักงานแม่กองบาลี

สนามหลวงในกำกับคณะกรรมการพระปริยัติธรรมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
• คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครปฐม 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ปี 2560-2564 
• หัวหน้าคณะวิทยากรพัฒนาศักยภาพการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการภาคและ

ศึกษาธิการจังหวัดท่ัวประเทศ  ปี 2559 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2558-2563 ของสำนักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559-2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ 

น้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559-2562 ของกรมอนามัย กระทรวง 

สาธารณสุข 
• หัวหน้าวิทยากรหลักสูตร การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  

กองทัพเรือ 
• หัวหน้าคณะวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
• หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้เช่ียวชาญ (นบส.) และผู้บริหารระดับกลาง  

(นบก.) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
(Authentic Leadership) 

• หัวหน้าวิทยากรโครงการ การสร้างสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมโลก 
Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and 
Global Citizen (CBSEL) ปี 2558 ความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและบรูไนดารุสลาม 

• คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 



 

7 ทุจริตแห่งชาติ 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
• ท่ีปรึกษาการพัฒนาบุคลากรระดับเช่ียวชาญด้านการแปลงยุทธศาสตร์และการกำหนดตัวช้ีวัด  

กรมสรรพากร 
• ท่ีปรึกษาการวิจัยสมรรถนะกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
• ท่ีปรึกษาการการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย 
• หัวหน้าโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมผู้นำทางการศึกษาอาเซียน (Asean Educational Leader 

Roundtable) ปี 2554 
• หัวหน้าโครงการฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำ (Authentic Leadership for Educational  

Administration form mindset to practices) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

• หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับข้าราชการระดับฃำนาญการและชำนาญ
การพิเศษ กรมทางหลวง 

• หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญ
การพิเศษ กรมสรรพากร 

• หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การพัฒนาความคิดและทักษะการปฏิบัติงานเชิงระบบ สำหรับข้าราชการ
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท. 

• หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารระดับกลางของการประปาส่วน
ภูมิภาค 

• หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม การแปลงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำหรับ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

• หัวหน้าคณะวิทยากรพัฒนาศักยภาพผู้นำและความคิดแบบบวก สำหรับผู้บริหารการศึกษารุ่น 
ใหม่ระดับกลางและนักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษข้ึนไป ของกระทรวงศึกษาธิการ 

• หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม Positive Thinking สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

• หัวหน้าคณะวิทยากรพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

• หัวหน้าคณะวิทยากรการพัฒนางานประจำสู่งานวชิาการด้านเวชระเบียนทางการแพทย์ MR2R  
(Medical Record Routine to Research)  

• หัวหน้าคณะวิทยากร R2R ต้นกล้าวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• หัวหน้าคลินิกให้คำปรึกษางานวิจัย R2R สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

8 • หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้เช่ียวชาญ (นบส.) และผู้บริหารระดับกลาง  
(นบก.) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 – 
2554 

• หัวหน้าวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน : กำลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนเครือข่ายนโยบายและแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555 

• หัวหน้าโครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (R2R) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย 
สนับสนุนเครือข่ายนโยบายและแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555 

• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2546 – 2550) ของสำนักงานปลัดสำนัก 
นายกรัฐมนตรี 

• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2548 – 2552) ของคณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2549 – 2554) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2549 – 2551) ของ สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ท่ีปรึกษาในการเตรียมการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การของสำนักงานปลัดสำนัก 

นายกรัฐมนตรีสู่ “ศูนย์ประสานราชการแผ่นดิน” 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2549- 

2552 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์ ของกรมขนส่งทางบก ประจำปี 2548 
• ท่ีปรึกษาการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์บุคลากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี  

2548 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล  

โรงพยาบาลศิริราช ปี2548 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ปี 2548-2551 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2548- 

2551 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2548- 



 

9 2551 
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประจำกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ปี 2549 
• ท่ีปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ปี 2549 
• ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2549 
• ท่ีปรึกษาคณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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• ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์แนวทางการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ สำนักงาน  
ก.พ.ปี 2549 
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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
• ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพตำรวจสำหรับนายร้อยตำรวจ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
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1 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์. (2562). หน่วยที่ 7 พฤติกรรมองค์การ
และการพัฒนาองค์การทางการศึกษายุคใหม่ ในประมวลสาระชุดวิชา 23796 การพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2561). หน่วยที่ 11 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ในประมวลสาระชุดวิชา 
23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ.(2555.) บทท่ี 2 ภาวะผู้นำของนักบริหารรัฐกิจ. ในหนังสือ สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา.กรงุเทพฯ : บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด. 

 
 
 
 
ระดับปริญญาตรี  
 

- วิชา SHSS 162 การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ม.มหิดล 
- วิชา DSTD 401 จิตวิทยาท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์  
- วิชา DSTD 405 มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
- วิชา SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่ นักศึกษาทุกช้ันปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิชา SHSS 130 หลักเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- วิชา SHSS  201 สังคมศาสตร์ 2  : ระบบการเมืองและเศรษฐกิจไทย (ส่วนเศรษฐกิจไทย) คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- วิชา SHSS 160 หลักการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ 
- วิชา SHSS 161  นโยบายและการวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- วิชา SHCE 456 หลักการบริหารและการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเวชระเบียน  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- วิชา ว 2501 การบริหารจัดการงานเวชระเบียน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

กาญจนาภิเษก 
- วิชา มมศท.102  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
- วิชา มมศท.103  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  

ระดับปริญญาโท 
- วิชา SHPP549  ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ  

(Strategy for Anti-Corruption in Public Sector) สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ            

ผลงานประเภทตำรา 
 

ผลงานการสอน 
 



 

16 - วิชา SHPP 518 นโยบายและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิชา SHPA 517 
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

- วิชา SHPA 519 สัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม กฎหมายและการปกครองไทย 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

- วิชา SHPA 522 ทฤษฎีองค์การและกระบวนการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- วิชา SHPA 536 การพัฒนาองค์การ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- วิชา SHPP 540 องค์การและการจัดการ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
- วิชา SHPP 533 การจัดการเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
- วิชา SHPP 549 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

ภาครัฐ 
- วิชา นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- วิชา หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ 
- วิชา นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับปริญญาเอก 
- วิชา SHPP 568 นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
- วิชา SHPP 566 การศึกษาดูงานด้านนโยบายสาธารณะ  
- วิชา SHPP 575 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 3  
- บรรยายพิเศษหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
- บรรยายพิเศษโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- บรรยายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- บรรยายทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นก้าวหน้า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- บรรยายการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ขั้นสูง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาระงานอื่น ๆ  

- คณะทำงานส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

17 - ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ประธานคณะกรรมการพฒันานักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
- คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจตามระบบ MUQD ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

วิทยาลัยราชสุดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

- คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554-2556 
 

 
 

- ศึกษาดูงาน National Taiwan University Hospital เดือนพฤษภาคม 2560  
- ศึกษาดูงาน EU-Sustainable Development Goals (SDG) และ University of Lucerne, 

Switzerland เดือนตุลาคม 2559 
- ศึกษาดูงาน European Parliament in Brussels, Kingdom of  Belgium, Grand Duchy of 

Luxembourg and French Republic. เดือนตุลาคม 2559 
- ศึกษาดูงานประเทศ Netherland-Amsterdam เดือนตุลาคม 2558 
- ศึกษาดูงานด้าน Social Public Policy -Social Welfare State ณ มหาวิทยาลัย Hamburg ประเทศ

Germany เดือนตุลาคม 2558 
- ศึกษาดูงาน Legislative Complex, Hong Kong เดือนมีนาคม 2557 
- ศึกษาดูงาน Jiao Tong University, Xian, China เดือนเมษายน 2557 
- ศึกษาดูงาน Health Policy ณ Fukuoka Prefecture ,Japan เดือนพฤศจิกายน 2557 
- ศึกษาดูงาน Osaka University และ Osaka University Hospital ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ

และเวชระเบียน เดือน ธันวาคม 2557  
- ศึกษาดูงาน University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia. เดือนตุลาคม 2556  
- 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 ประเทศญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2555 

- ศึกษาดูงาน Public Administration and Governance ณ University of the Philippine (UP) ประ
เทศฟิลลิปปินส์ พ.ศ.2553 

- ศึกษาดูงาน Authentic Leadership for Educational Administration : From Mindset to 
Practices ประเทศญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2552 

- ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี 23 
- 26 เมษายน 2550 

- ศึกษาดูงาน Ministry of Public Health และ Hanoi School of Public Health ประเทศเวียดนาม 
ระหว่างวนัท่ี 25-28 กรกฎาคม 2550  

การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
 



 

18 - ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคุนหมิง มหาวิทยาลัยฟูตาน นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 
2540 และ ปี 2548 ตามลำดับ 

- International Conference On Postgraduate Education 2004 ระหว่างวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 
2547 ณ Hilton Hotel, Petaling Jaya ประเทศมาเลเซีย จัดโดย University of Malaya 

- International Conference On Managing Teacher Education For Excellence 2004 ระหว่างวันท่ี 
11-14 กรกฎาคม 2547 ณ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- International Conference on National Education Leaders forum ระหว่างวนัท่ี 27-29 
พฤศจิกายน 2550 ณ Queen Sirikit National Convention Center โดย World Didac 2007 


