
๑ 

 

 

ประวัติบุคคล 
 

1. ชื่อ – นามสุกล  นายสุริยา บุตรพันธ์ 

2. ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที ่ ๙  ต าบล/แขวง  ลุ่มสุ่ม   

อ าเภอ/เขต  ไทรโยค  จังหวัด  กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๕๐ 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๓๔-๕๘๕๐๕๘-๗๕ ต่อ ๒๒๐๕ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๖๕-๑๔๑๙๒๕๑, ๐๘๙-๖๐๑๙๒๖๔ 

3. อาชีพปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

4. ต าแหน่ง/สังกัด หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัด ส านักวิชาสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

5. ความช านาญพิเศษ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๑) ด้านการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการจัดสวัสดิการสังคม  
๒) ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมองค์กร เพ่ือการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ การเสริมสร้างพลัง และ

การสร้างการมีส่วนร่วม  
๓) ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) 
๔) ด้านการจัดการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

(Project-based Learning, Activity-Based Learning, and Experiential Learning) 
๖) ด้านการจัดท าโมเดลธุรกิจ  Business Model Canvas และแผนธุรกิจ เพ่ือสั งคม (Social 

Enterprise) เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชน 
 

6. ประวัติการศึกษาในระดับปริญญา 

คุณวุฒิ 

(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชาที่จบ) 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถานศึกษาท่ีจบ/ประเทศ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

ก าลังศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 



๒ 

 

ประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิจัย 

๑) ผู้ร่วมวิจัย :  โครงการสหสาขาวิชาเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ (Multi-
Disciplinary research on important public health problem) ร่ วม กั บ  วิ ท ย าลั ยก าร
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒) หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มแม่วัยทีน (แม่วัยใส) เพ่ือการ
เสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

๓) หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการที่ เป็นมิตรแก่เยาวชน (Youth 
Friendly Services) พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  

๔) นักวิจัยชุมชน : โครงการพัฒนาอาสาสมัครให้ความรู้สุขภาวะดีเริ่มที่นมแม่และการบริโภคผัก
ผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ประสบการณ์การท างานก่อนรับอาชีพอาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓  พนักงานพัฒนาตลาดธุรกิจน าเข้า-ส่งออก (Import-Export Marketing  
    Development staff) บริษัท ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์ และ บริษัท แฮนเดิล  

 พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๕๐  ผู้จัดการโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนกร  
    งานบริหารโครงการฝึกอบรม มูลนิธิดวงประทีป 

 พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒   ครูประจ ากลุ่มก้าวสร้างสรรค์ และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
     ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔   อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
     วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร  

 พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการในการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมการตลาด 
    เพ่ือสังคม สายธุรกิจเกษตร องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

 พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  อาจารย์สาขาการตลาดและการขาย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (วิชาชีพ)  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม  
    สถาบันอาศรมศิลป์ และอาจารย์พิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ประสบการณ์ในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 ศึกษาดูงาน ระยะเวลา ๑ ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการ
สวัสดิการสังคมแห่งเอเชีย จัดโดย Japan National Council of Social Welfare (JNCSW)  

 ผู้น าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) การจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมในนามประเทศไทย  
ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนด้านการจัดสวัสดิการสังคมในเอเชีย  

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  (NEC CEFE) โดย กรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ประกาศนียบัตรอาจารย์นิเทศโปรแกรมสหกิจศึกษา จัดโดย สมาคมสหกิจศึกษาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (MU-SUP) รุ่น 17 มหาวิทยาลัยมหิดล  

 หลักสูตรผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx และ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หลักสูตร Thailand Quality Award (TQA) จัดโดย สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

 หลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ  
 

ประสบการณ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 

 ทีมวิชาการจัดหลักสูตรและวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และวัณโรค แก่ผู้ต้องกักชาวพม่า 

ลาว กัมพูชา จัดโดย International Organization of Migrant (IOM) ร่วมกับ ส านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง 

 ประธานสหกรณ์เคหสถานสร้างสรรค์พัฒนา จ ากัด บทบาทบริหารจัดการงานด้านการเงิน การ

ดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ด้านที่พักอาศัย สินเชื่อสมาชิก การจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 

 คณะท างานที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนและให้ค าปรึกษา การด าเนินกิจกรรมโครงการของกลุ่ม

แม่บ้านคลองเตย สนับสนุนงบประมาณจาก Social Investment Fund: SIF ธนาคารออมสิน 

 ผู้จัดรายการวิทยุคลื่นวิทยุ AM 891 KHz (เครือข่ายวิทยุเด็กและเยาวชน) และผู้จัดรายการวิทยุ

ชุมชนคลองเตยเพ่ือพัฒนาคนเมือง 

 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกษตรพันธะสัญญา ส านักงานเกษตรจังหวัด ของ

จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 



๔ 

 

ประกาศเกียรติคุณ  

 พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลผู้บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือเด็กและเยาวชนดีเด่นของเขต

คลองเตย โดย สภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย 

 พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศเกียรติคุณ “ตัวแทนผู้ส าเร็จหลักสูตรการจัดสวัสดิการสังคมประเทศไทย  
เพ่ือร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนด้านการจัดสวัสดิการสังคมในเอเชีย” โดย Japan National Council 
of Social Welfare (JNCSW)  

 พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือกเป็น The Young Activists โดย นิตยสาร a day และ ได้รับประกาศ

เกียรติคุณการจัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนสืบสานภูมิปัญญาและเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชน

เข้มแข็ง โดย ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม 

 พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิส่งเสริมโอกาส

ผู้หญิง ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ FM 97.0 MHz 

ผลงานตีพิมพแ์ละการน าเสนอการประชุมระดับชาติ 

สุริยา  บุตรพันธ์ และ ชมพูนุท  แต้เฮง. (2561).  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น าสู่ 
  ผู้ประกอบการ กรณีศึกษา: วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ าฟักข้าว จังหวัดนครปฐม. การประชุม
  วิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจ าปี 2561. วันที่ 22-23 
  กันยายน 2561. 

 สุริยา  บุตรพันธ์  เกียรติศักดิ์  จันทร์แก้ว และ ภาสกร  ลิ้มรุ่งเรือง. (2561).  ปัจจัยทาง 
   ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรม

  สื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์. การประชุมวิชาการวิจัยทางการจัดการธุรกิจ
  ระดับชาติ ประจ าปี 2561. วันที่ 2  พฤศจิกายน 2561. 

 พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา และ สุริยา บุตรพันธ์. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของ 
  ราคาทองแดงในตลาดโลก (Factors influencing the movement of copper prices 
  in global market). Veridian E Jounal, Vol 12 No 1 (2562): Humanities, Social 
  Sciences, and Arts. 

 อายรดา ขุนภักดี และ สุริยา บุตรพันธ์. (2562).ปัจจัยแรงจูงใจและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ 
  ตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร . 

 ปรียานุช คงเหลืองอร่าม และ สุริยา  บุตรพันธ์. (2562).  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ
  ต่อการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสิน SERVICE MARKETING MIX 
  ATTITUDE TOWARDS SERVICE AND CUSTOMERS’ SATISFACTION OF  
  GOVERNMENT SAVINGS BANK 

 


