
ข้อมูลวิทยากรหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ 
                                 ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards  
                                 Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) รุ่นท่ี 3  

 
     1.  ช่ือ – นามสกุล นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  วุฒิการศึกษา 
         ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
         ระดับ ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ        มหาวิทยาลัย Old Dominion สหรัฐอเมริกา  

          3.  รายวิชาท่ีบรรยาย 
          แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิกฟิก 
4.  ผลงานต่างประเทศ 

               ๑. ดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระบบ Logistic ระหว่างประเทศและการป้องกันภัย
พิบัติ จังหวัดเชียงรายท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
               ๒. ดูกิจการและการศึกษาภูมิประเทศ  สหราชอาณาจักร  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
               ๓. ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ       สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5.  สถานท่ีท างาน    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



ข้อมูลวิทยากรหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ 
                                ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards  
                                Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) 
                                                 ............................................     

1.  ช่ือ – นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ 

                         หัวหน้าภาควิชาขาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
                          มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.  วุฒิการศึกษา 

         - ระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
              - ระดับปริญญาโท ด้านการอุดมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         - ระดับปริญญาเอก ด้านการอาชีวศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.  รายวิชาท่ีบรรยาย 
                   -  ฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืน  
                     -   ฝึกปฏิบัติการ “กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา”  
                     -   ฝึกปฏิบัติการและวิพากษ์ “การน าเสนอสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร” 
4.  ผลงานการเป็นวิทยากรท่ีภาคภูมิใจ  

ท่ี รายวิชา ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงาน 

1 การบริหารงานส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น  

ข้าราชการพลเรือน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ 
3 ก้าวสู่ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศ

ไทย 
ผู้บริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

4 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคลากร 
สายสนับสนุน 

คณาจารย์และ
บุคลากร 
สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. ผู้น าอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
และพิทักษ์นักท่องเท่ียว 

  

6. ศิลปะการพูดและเทคนิคการน าเสนอ 
 

ข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการครู 
ภาคเอกชน 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

7. เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า “การ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์” 

ผู้บริหารสถานศึกษา -สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
- ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 

8. การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ 

ข้าราชการพลเรือน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

10. วิทยากรครูนวดแผนไทย  กรมการแพทย์แผนไทย 



 
 
 
5.  ผลงานวิชาการ 
         - หนังสือเรื่อง ถาม-ตอบ..จาก คลินิกวิจัยทางการจัดการการกีฬา ปีท่ีพิมพ์ 2556 
         - หนังสือ เรื่อง รวมบทความการจัดการการกีฬา เล่มท่ี 1 ปีท่ีพิมพ์ 2556 
         - หนังสือเรื่อง เทคนิคการจัดกลุ่มสัมพันธ์ : ประยุกต์ใช้ในการสอนและการอบรม ปีท่ีพิมพ์ 
2548 
6.  สถานท่ีท างาน    ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7.  สถานท่ีติดต่อ     ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
8.  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 1805 1573  Email :  shnrw@mahidol.ac.th 
 

 
 
 
 
 



ข้อมูลวิทยากรหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ 
                           ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 
                           Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) 

     1.  ช่ือ – นามสกุล ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน 
2.  วุฒิการศึกษา 
         - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

              - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
         - ปริญญาเอกสาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          3.  รายวิชาท่ีบรรยาย 
                   -  ฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืน  
                     -   ฝึกปฏิบัติการ “กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา”  
                     -   ฝึกปฏิบัติการและวิพากษ์ “การน าเสนอสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร” 

4.  ผลงานการเป็นวิทยากรท่ีภาคภูมิใจ  

ท่ี รายวิชา ประเภทกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน 

1 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวพระราโชบายด้าน
การศึกษาในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 สู่การ
ปฏิบัติด้วยกระบวนการ
ออกแบบความคิด (Design 
Thinking) 

ผู้บริหารสถานศึกษา -ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

2 เทคนิคการเป็นวิทยากร 
แกนน า  

ผู้บริหารสถานศึกษา -สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
-ส านักงานศึกษาธิการภาค 
 1 - 18 

3 การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา -สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
-ส านักงานศึกษาธิการภาค 
 1 - 18 

4 การจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ผู้บริหารสถานศึกษา -สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

5 การพัฒนาข้าราชการสู่ความ
เป็นนวัตกรสังคม (Social 
Innovator Development 
Project: SIDP) 

ข้าราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

6 มาตรฐานสถานท่ีจัดงาน
ประเทศไทย Thailand 
MICE Venue Standard 
(TMVS) 

ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม MICE 

-ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 



7 เทคนิควิทยากรกระบวนการ ข้าราชการ บุคลากรทาง
การแพทย์ องค์กร
เอกชน 

-กรมควบคุมโรค 

8 การพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่
เพื่อการพัฒนาสังคม 

ข้าราชการ -ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

9 การพัฒนาข้าราชการให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะสูง 

ข้าราชการ -ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

10 วิทยากรครูนวดแผนไทย บุคลากรทางการแพทย์
แผนไทย 

-กรมการแพทย์แผนไทย 

 
5.  ผลงานวิชาการ 
          -มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประเภท
ห้องประชุม สถานท่ีจัดแสดงสินค้า และสถานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษ พ.ศ.2556-2562 

-งานวิจัย เรื่อง ตัวแบบความส าเร็จในอาชีพวิทยากรกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ชุมชน
ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555 

-งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท าหน้าท่ีวิทยากรฝึกอบรมของนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2554 
6.  สถานท่ีท างาน    บริษัท มีดี เอ็นเตอร์เทรนนิ่ง จ ากัด 
7.  สถานท่ีติดต่อ 562/7 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
8.  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-049-6116 Email neelayothin@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

mailto:neelayothin@gmail.com


ข้อมูลวิทยากรหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ 
                                ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards  
                              Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) 

 
1. ช่ือ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ 

                   อาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  2.  วุฒิการศึกษา 
                 - ระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                 - ระดับปริญญาโท สาขา Training and Human Resource Development  จากมหาวิทยาลัย Warwick 
                 - ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา  Ph.D. in Health and Social Studies  จากมหาวิทยาลัย Warwick 

  3.  รายวิชาท่ีบรรยาย 
                   ฝึกปฏิบัติการและวิพากษ์ “การน าเสนอสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร” 
        4.  ผลงานการเป็นวิทยากรท่ีภาคภูมิใจ  

              - สัมมนาประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในการจัดการการศึกษานานาชาติ 
              - สัมมนาการจัดการการศึกษานานาชาติ 
              - สัมมนาด้านนวัตกรรมการจัดการการศึกษา 
              - เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาหรับการจัดการการศึกษา 
   5. ผลงานทางวิชาการ 
             ประทีป ฉัตรสุภางค์ ภัทรียา กิจเจริญ และดรุณี ภู่ขาว. (2559). จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์ 
มหาวิทยาลัย. นครปฐม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
             ภัทรียา กิจเจริญ. (2558).การสร้างนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น ท่ีสนับสนุนการเดินและการใช้ 
จักรยานในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.วารสารสหศาสตร์, 15(2), 20-36. 



ข้อมูลวิทยากรหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and 
Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 3  

1. ช่ือ – นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน 
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กรและบริการวิชาการ 
                   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.  วุฒิการศึกษา 
         - ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
         - ระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         - ระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรส าหรับการเรียนเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และ  
            ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จาก มหาวิทยาลัย Leicester สหราชอาณาจักร           
3.  รายวิชาท่ีบรรยาย 

                   -  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
          4.  ผลงานการเป็นวิทยากรท่ีภาคภูมิใจ  

ท่ี รายวิชา ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงาน 

1 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ นักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร ส าหรับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3 พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาท่ี
ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 

ผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการแพ
เพื่อการท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้ประกอบการแพ ส านักงานการท่องเท่ียวจังหวัด
กาญจนบุรี 

5. การท าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์มหาวิทยาลัย ส านกังานตา่งประเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
6. การแปลบทคัดย่อและการเตรียมนิพนธ์

ต้นฉบับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบนัวิจยัและพฒันา

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราช  

 
5.  ผลงานวิชาการ 

              English Language Learning Materials Development through Community-Based Tourism. 
2561   
              Thai students in an Australian University (Endeavour Postdoctoral Research Fellowship). 
2560 
 



สิงหนาท น้อมเนียน , . ( 2559 ). การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดนิเวศวิทยาพหุภาษา (Teaching 
English based on the concept of multilingual ecology) ใน ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ, และ 
มรกต ไมยเออร์ (บก.) การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (หน้า 175-187). กรุงเทพฯ: บ.จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 
2559. 
              อรุณี วิริยะจิตรา, สิงหนาท น้อมเนียน (บก.) , ( 2559 ) แนวทางการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอน ผู้บริหารการศึกษา ครอบครัวและชุมชน. นครปฐม: บริษัท 
พริ้นทอรี่จ ากัด  
             สิงหนาท น้อมเนียน , ( 2558 ) ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการแพเพื่อการท่องเท่ียวในจังหวัด
กาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินท์ติง จ ากัด 
              สิงหนาท น้อมเนียน , ( 2558 ) การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน.   

6.  สถานท่ีท างาน    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7.  สถานท่ีติดต่อ    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
8.  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09 7928  Email : snomnian@hotmail.com  

 
 



ประวัติวิทยากร 

1. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ – สกุล   นางสาววรวรรณ   พลิคามิน 
ระยะเวลาในการท างาน     19      ปี       
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 
- ผู้อ านวยส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม  

     ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม / สศช. 

2. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโท Development Economics, Williams College, USA และ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 

3. การอบรมอื่นๆ  

- 2544  Strengthening National Economic Management, Center for  

 International Economics and IDP Education Australia, Bangkok, 
Thailand 

- 2547 Vocational Education and Training, British Council, Brighton, UK 

- 2548 The Supervisory Grid, Bangkok, Thailand 

- 2548 Strategic Planning, Bangkok, Thailand 

- 2550 Internship Program, Health Nutrition and Population Unit, 

  EASHD, World Bank, Washington DC, USA and Hanoi, Vietnam 

- 2552  Designing and Implementing Social Transfer Programmes Cape 
Town, South Africa 

- 2555  Anti-poverty Issue in Developing Countries, China 

- 2556 นโยบายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

- 2557 การวางแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 

   



4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 1010 

โทรศัพท์: 02 2804085 ต่อ 3401  

โทรสาร: 02 282 2827 

มือถือ:   061 397 6457 

E-mail: Worawan@nesdb.go.th 


