
 
    
 
 
 
ประวัติการศึกษา 

 
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา 

(2541) 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (London School of Economics and Political Science) 
(2530) 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ (2533) 
 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ) คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526) 
 มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (2523) 
 ประถมศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร (2518) 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 
 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 รักษาการผู้อ านวยการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

รองศาสตราจารย ์ดร.อรทยั กก๊ผล 
 



 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

 
 รองคณบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร (MPE)            

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร  (EPA) คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รักษาการผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 
 นักวิชาการผู้ช านาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

 
ต าแหน่งอื่น ๆ  

 
 อนุกรรมการจัดท าข้อเสนอทางวิชาการเพ่ือเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านความมั่นคง 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (2564) 
 กรรมการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรนักบริหารการทูต สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

กระทรวงการต่างประเทศ (2560 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฯ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558 – 

ปัจจุบัน) 
 กรรมการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร  (EPA) 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน) 
 อนุกรรมการด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2560) 
 อนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

ทั่วไป ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559) 
 อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการของกรุงเทพมหานคร (2559) 
 อนุกรรมาธิการจัดระบบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) 



 อนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การก ากับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส าหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ภายใต้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครอง
ท้องถิ่น (2558) 

 กรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2558) 
 กรรมาธิการวิสามัญจัดท าวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2557) 
 กรรมการตัดสินรางวัล อิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (2557) 
 กรรมการอ านวยการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา โดย 

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2556) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 
 โครงการวิจัย The New Integrated-effective Area-based Management โดยความร่วมมือของ

สถาบันพระปกเกล้ าและ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่ น 
(นักวิจัยร่วม) (2561)  

 โครงการวิจัย Assessing Organizational Capacity of Public Organizations: Case Studies on 
the Revenue Department and Yala Municipality, Thailand โดยความร่วมมือของสถาบัน
พระปกเกล้าและ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น (นักวิจัยร่วม)  
(2561)  

 โครงการวิจัยรายงานวิจัยประเมินการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นประจ าปี (Decentralization Report) 
(2561) 

 โครงการบรรทัดฐานการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อดิจิตัล (รองประธานโครงการ/นักวิจัยร่วม) (2560) 
 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบตรวจราชการระยะที่ 1 (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2560) 
 โครงการศึกษาเพ่ือประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(นักวิจัยร่วม) (2560) 
 หนังสือ Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ โดย 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (ผู้เขียนหลัก) (2559) 
 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (นักวิจัยร่วม) (2558) 
 หนังสือ บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน

พระปกเกล้า (ผู้เขียน) (2556 – 2558)  
 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพ่ือเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา (The 

Synthesis of Policy recommendations for promoting Good Pharmaceutical Governance) 
(นักวิจัยร่วม)  (2558)  

 Orathai Kokpol. (2014). Research “People-Centric Leadership at Local Level; Case Study 
of Yala Municipality”, Thailand.  



 หนังสือ ท้องถิ่น 5G: เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พระปกเกล้า (ผู้เขียน) (2557) 

 หนังสือ ไขรหัสลับท้องถิ่นสไตล์ Out of the Box โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พระปกเกล้า (ผู้เขียน) (2555) 

 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการน าร่องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงาน
ยุติธรรมสู่ท้องถิ่น จัดท าโดย โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เสนอต่อ
กระทรวงยุติธรรม (หัวหน้าคณะ ฯ) (2554) 

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักวิจัยร่วม) (2552) 

 คู่มือการมสี่วนร่วมของประชาชน (บทท่ี 1 และบทท่ี 2) (2546) 
 ความเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวกับการบริหารรัฐกิจ (2546) 
 โครงการส ารวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย (2545) 
 รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการชูธงเพ่ือประชาธิปไตย (2544) 
 ธรรมรัฐและบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2544) 
 การบริหารเมือง: กรุงเทพมหานคร (2543) 
 โครงการวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือการก่อสร้างฝายน้ าล้นและการขุด

ลอกหน้าฝายเพื่อการลงทุนทางสังคม (2542) 
 การจัดการกับคอรัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม: ทฤษฎีและปฏิบัติ (2531) 
 รายงานสรุปผลการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการยกฐานะเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็น

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดท าโดย สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
(TU-TAC) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพ่ือประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิจัยร่วม) 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.)  (2559) (สถาบันพระปกเกล้า) 
 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.)  (2548)  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)  (2539)  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)  (2535)  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.) (2532) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
ข้อมูลการติดต่อ 
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