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ต ำแหน่ง          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานของรัฐ) 
สถำนที่ท ำงำน   ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ประวัติกำรศึกษำ 
PhD Candidate in Politics, The University of Nottingham, The United Kingdom 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

   

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
  ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ว่าการอ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2539-2540 
นักวิจัย โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ปี 2542-2543 
พนักงานฝึกอบรม วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ปี 2543-2545 
อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปี 2545-2550 
หัวหน้าสาขาวิชา  สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2547 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2550-ปัจจุบัน 

 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน 
  รัฐศาสตรเบื้องต้น   รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

การเมืองการปกครองไทย   ธรรมาภิบาลกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
องค์การและการจัดการสาธารณะ  การปกครองท้องถิ่นไทย 
การบริหารงานภาครัฐ   การคลังสาธารณะและการงบประมาณ 
ธรรมาภิบาลท้องถ่ินและการจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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ผลงำนทำงวิชำกำร 
รายงานคู่มือการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2543)  ร่วมกับ จรัส สุวรรณมาลา, 

ตระกูล มีชัย, อุดมโชค อาษาวิมลกิจ, วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์และพิธันธร นิตยสุทธิ์ 
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2543) ร่วมกับ 

จรสั สุวรรณมาลาและเชษฐา ทวีศรี 
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2543) 

ร่วมกับ จรัส สุวรรณมาลาและสุทธนู ศรีไสย์ 
รายงานการวิจัยเรื่อง การพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้าส าหรับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี 2545 
ร่วมกับ สุทธนู ศรีไสย์ 

โครงการวิจัยเพ่ือส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
(2546) ร่วมกับ จรัส สุวรรณมาลา 

โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2546) ร่วมกับ    
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และคณะ 

โครงการวิจัยเรื่อง วิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2547) ร่วมกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และคณะ 
โครงการวิจัยเพื่อวัดระดับความเป็นประชาธิปไตย (2548) ร่วมกับ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ 
โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันที่ 

6 กุมภาพันธ์ 2548 ร่วมกับถวิลวดี บุรีกุลและคณะ 
โครงการวิจัยส ารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพ้ืนที่: ศึกษากรณีจังหวัดพิษณุโลก (2548) 
โครงการวิจัยเอกสารเรื่อง ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : 

กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก (2550) 
โครงการวิจัยเอกสารเรื่อง การเงินการคลังและการงบประมาณท้องถิ่น (2550) 
โครงการศึกษาวิจัยความคิดริเริ่มใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Initiative) เกี่ยวกับ  

ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอกแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (2551)  

 โครงการศึกษาวิจัยความคิดริเริ่มใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Initiative) เกี่ยวกับ    
ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (2551)  

โครงการการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือรับเงินรางวัลประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ . 2558 เสนอส านักงานปลัดส านักงานนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น) ร่วมกับ วีระศักดิ์ เครือเทพ, ตระกูล มีชัย, โกวทิย์ พวงงาม, พจนา 
พิชิตปัจจา, ศุทธิกานต์ มีจั่น, วศิน โกมุท, ศดานนท์ วัตตธรรม, จักรพงษ์ หนูด าและชุนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี.  
 โครงพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอเพ่ือมุ่งสู่อ าเภอสร้างเสริมสุขภาพ (ก ำลังด ำเนินกำร) 

 โครงการวิจัยส ารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพ้ืนที่: ศึกษากรณีจังหวัดพิจิตร (ก ำลังด ำเนินกำร) 
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ควำมสนใจทำงวิชำกำร การเมืองการปกครองไทย  การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  ธรรมาภิบาล             
การบริหารงานท้องถิ่น การบริหารงานภาครัฐ การคลังสาธารณะและงบประมาณ  การคลังท้องถิ่น 
 
หนังสือและบทควำม  

ชาญณวุฒ ไชยรักษา (2545). “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น: ส ารวจรัฐธรรมนูญ 
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง” ใน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ พัชรินทร์ สิรสุนทร บรรณาธิการ. วัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ของคนไทย: รวมบทความน าเสนอในการประชุม วิชาการประจ าปี 2545 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ชาญณวุฒ ไชยรักษา (2548). “ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น” ในศุภชัย    
ยาวะประภาษ, พิพัฒน์ ไทยอารี และ วีระศักดิ์ เครือเทพ บรรณาธิการ. นานาทรรศนะว่าด้วยรัฐประศาสน-
ศาสตร์: รวมบทความวิชาการด้านการบริหารงานคลัง สาธารณะ และการเมืองการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเป็น
เกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา. กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย.  

ชาญณวุฒ ไชยรักษา (2549). นักการเมืองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 
ชาญณวุฒ ไชยรักษา (2551). “องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่” ใน อรทัย ก๊กผล 

และสุมามาลย์ ชาวนา บรรณาธิการ. ถอดรหัส รางวัลพระปกเกล้า’50. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.  

ชาญณวุฒ ไชยรักษา (2551). “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่” ใน อรทัย    
ก๊กผล และ สุมามาลย์ ชาวนา บรรณาธิการ. ถอดรหัส รางวัลพระปกเกล้า’50. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.   
 
กำรศึกษำดูงำนและกำรฝึกอบรมระยะสั้น 

1. ดูงานเรื่อง การปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่  14 – 18 
มกราคม พ.ศ. 2545  

2. หลักสูตร Interactive Training Techniques ระหว่างวันที่  15 – 17 ตุลาคม 2545 จัดโดย               
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และ ICMA University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

3. หลักสูตร วิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2546 จัด
โดยสถาบันพระปกเกล้า   

4. ดูงานเรื่อง การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม –         
14 สิงหาคม 2546 จัดโดย Japan International Cooperation Agency: JICA ภายใต้การ สนับสนุนจาก
รัฐบาลญี่ปุ่น  

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Southeast Asia Training Workshop ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 
ตุลาคม 2546 จัดโดย Asian Political and International Studies Association: APISA ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
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6. อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Certificate of Attendance in General English, Massey University        
ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2549 โดยการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

7. อ บ รม ห ลั ก สู ต ร  Certificate of English Proficiency, Victoria University of Wellington 
ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 – 9 กุมภาพันธ์ 2550    
 
งำนด้ำนวิชำกำรอื่นๆ ในขณะปฏิบัติงำน ณ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

1. กรรมการยกร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2545        
(คณะผู้ริเริ่มยกร่างหลักสูตรและด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์)  

2. กรรมการและเลขานุการยกร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัย 
นเรศวร ปีการศึกษา 2546 (คณะผู้ริเริ่มยกร่างหลักสูตรการจัดท าและด าเนินการหลักสูตรปริญญาโททาง      
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ)  

3. กรรมการด าเนินงานและผู้ประสานงานโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   

4. ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวรในเครือข่ายสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สกอ.            
ปีการศึกษา 2546-2548  

5. กรรมการด า เนิ น การสอบคัด เลื อกผู้ รับ ทุ น โครงการผลิ ตและพัฒ นาอาจารย์  (UDC)              
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2547–2548   

6. กรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง และ ประเภท
แอดมิดชั่น  

7. ผู้ประสานงานการลงนามและด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

8. กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัย
นเรศวรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า) ปี 2547-2549  

9. คณะท างานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 4 (ปี 2546)        
จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

10. คณะท างาน ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557-ปัจจุบัน 

11. ที่ปรึกษาด้านเมืองการปกครอง มูลนิธิสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ปี 2557-ปัจจุบัน 
12. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยนครพนม 

และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปี 2557-ปัจจุบัน 
13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ปี 2559 
14. อนุกรรมการ คณะกรรมการอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกด้านการบริหารงานบุคคล ปี 2559 


