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1. การศึกษา 
2548-2552   ระดับปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2544-2547 ระดับปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตร์ (การปกครอง)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 

2. ประสบการณ์การท างาน 
2559 รักษาการแทนรองคบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2554   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

2554            ผูช้่วยสอน ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย  
ลักษณ์   

2554            อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  

2552  
 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด และโรงเรียนบ้านเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (สพป.สฎ. เขต 3) 

2550         ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สถาบัน English Tutor อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2549 ผู้ช่วยวิจัยโครงการประเมินยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา โดยวิธีวิจัยแบบประยุกต์ CIET 

(Community Information and Epidemiological technologies) โดยมีศาสตราจารย์ 
ดร. จรัส สวุรรณมาลา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้า
โครงการ 
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2548 ทุนผู้ช่วยสอนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2547 ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สถาบัน The King Tutor and Computer Services  
สาขาสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2547 ผู้ช่วยวิจัยโครงการปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี  
 รศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหัวหน้าโครงการ 

 
3. ผลงานวิชาการตีพิมพ์ 
นันธิดา จันทร์ศิริ.  2560.  ปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรชุมชน กรณีองค์กร

การเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560. (วารสารอยู่ในฐาน TCI 1)   

นันธิดา จันทร์ศิริ.  2560.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมภายในองค์กร. สารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2560. (วารสารอยู่ในฐาน TCI 2)  

นันธิดา จันทร์ศิริ.  2559. การวิเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร.  เล่มที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม –ธันวาคม 2559.  (วารสารอยู่ในฐาน TCI 2) อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ 

นันธิดา  จันทร์ศิริ. 2559. กลยุทธ์นักบริหาร : การสื่อสารโครงการ. สารอาศรมวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (วารสารอยู่ในฐาน TCI 2) 

นันธิดา จันทร์ศิริ.  2558. ธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น : มุมมองด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 95-117. (วารสารอยู่ในฐาน TCI 1) 

นันธิดา จันทร์ศิริ.  2558. กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย. 
วารสารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า19-39 (มกราคม –กรกฎาคม) 

นันธิดา จันทร์ศิริ.  2557. ธรรมาภิบาล : บริบทและมุมมองด้านการบริหารรัฐกิจ. วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  เล่มที่ 7 ฉบับที่ 7 หน้า 125-145. (วารสารอยู่ในฐาน TCI 2)   

นันธิดา จันทร์ศิริ.  2557. การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. สารอาศรม
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  เล่มที่ 15 ฉบับที่ 1. หน้า : 45-153. (วารสารอยู่
ในฐาน TCI 2) 



นันธิดา จันทร์ศิริ.  2557. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เรื่อง ธรรมาภิบาล (การบริหาร
จัดการที่ดี) ในรูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Governance) ใน วารสาร
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  เล่มที่ 1 ฉบับที่ 6 
หน้า  221-228. (มกราคม-มิถุนายน) 

นันธิดา จันทร์ศิริ.  2557. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เรื่อง ไผ่แดง ใน สารอาศรมวัฒนธรรม 
วลัยลักษณ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556- มีนาคม 2557) หน้า 185-189.   

หนังสือตีพิมพ์ 
1. นันธิดา  จันทร์ศิริ. 2560. การบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน. นครศรีธรรมราช :    

เสือผินการพิมพ์. 
2. นันธิดา จันทร์ศิริ และกัณตภณ  หนูทองแก้ว. 2558. ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ 

ศึกษากรณีพิเศษในประเทศอินเดีย. นครศรีธรรมราช : ก.พลการพิมพ์. 
3. Nantida Jansiri and Kantaphon Nuthongkaew.  2015. Introduction to Public 

Administration : Special Reference in India. Nakhonsithammarat : 
Kor.Ponkarnpim 

 
4. งานวิจัย 

ที ่ ต าแหน่ง 
(หัวหน้า 

และคณะผู้วิจัย) 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุนสนบัสนนุ
การวิจัย 

ระยะเวลาการท า
วิจัย 

1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
(สัดส่วน 100%)   

ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบริหาร
จัดการองค์กรการเงินชุมชน กรณศีึกษา 
องค์กรการเงินชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

3 ปี เสร็จสิ้น
โครงการ  

2 หัวหน้าโครงการวิจัย 
(สัดส่วน 100 %)   

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชา 
ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย 

ทุนการเรียนรู้เชิง
รุก ของส่วน
สง่เสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

1 ปี เสร็จสิ้น
โครงการเรียบร้อย
แล้ว 

3 คณะผู้วิจัยร่วม 
รับผิดชอบดา้นการ
วิจัยเชิงปริมาณ การ
วิเคราะห์ข้อมูล และ

ประเมินผลปลายโครงการพัฒนาเพื่อ
ขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่าง
ยั่งยืนส าหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบและความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มูลนิธิรักษ์ไทย 1 ปี เสร็จสิ้น
โครงการเรียบร้อย
แล้ว 



การสรุปผลข้อมูลเชิง
สถิต ิ

 
 

4 หัวหน้าโครงการวิจัย
สถาบัน 

การศึกษาสถานภาพของส านักวิชาศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ไม่มีทุนวิจัย  
มอบหมายโดย
คณบดีของส านัก
วิชาศิลปศาสตร ์
ศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร.ชลธิรา 
สัตยาวัฒนา 

6 เดือน เสร็จสิ้น
โครงการเรียบร้อย
แล้ว 

5 คณะผู้วิจัยร่วม 
(สัดส่วน 20%)   

การจั ดการ เ รี ยนรู้ เ พื่ อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยโดยบูรณาการ
หลักสัปปุริสธรรมในภาคใต้   
 

ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 
ทุนพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 6 คณะผู้วิจัยร่วม 
(สัดส่วน 50 %)   

การพนันกับการบูรณาการหลักธรรม
เพื่อการแก้ปัญหาการพนันของชุมชนทุ่ง
หลวง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

ทุนวิจัยจากศูนย์
ศึกษาปัญหาพนัน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

1 ปี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

7 คณะผู้วิจัยร่วม 
(สัดส่วน 30 %)   

ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาจติส านึก
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลัก    เทวธรรมในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน เทศบาลต าบลทุ่งหลวง จังหวัด      
สุราษฎร์ธาน ี

ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 
ทุนพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

1 ปี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
5. งานบริหาร  

1. รักษาการแทนรองคณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน) 
2. กรรมการบริหารประจ าส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน) 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) สาขาวิชา      

รัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน) 
          4. กรรมการและเลขานุการบริหารประจ าส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศ 
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
          5. ผู้แทนส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 



 6. รองประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส านักวิชารัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

7. กรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
6. งานบริการวิชาการ 

1. กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 จ านวน  4 หลักสูตร ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักวิชา       ศิลปศาสตร์ 
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ส านักวิชา       ศิลปศาสตร ์
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)    ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ส านักวิชา  การจัดการ 

3. กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 จ านวน  4 หลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
4. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมา
โศกราช ที่ 127/2558 สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2558 

  5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

  6.  คณะท างานและเลขานุการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรของหลักสูตรรัฐศาสตร์ ตามค าสั่งส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่  7/2559 ลง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 

  7. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเอเชียศึกษา 



  8. ทีป่รึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที ่4222/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

  9. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตบัณฑิตในการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี
การศึกษา 2557-2559 

  10. คณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา WU -UPM 
  11. คณะท างานโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2558 
  12. คณะกรรมการงานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 
  13. คณะกรรมการปฏิบัติงานสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
  14. โครงการส่งเสริมการวิจัยและการเขียนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ 
  15. วิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ณ 

ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในหัวข้อ วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจัดท าแผนการสอนและ
เทคนิคการถ่ายทอด 

   16. วิทยากรกระบวนการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน” จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

   17.วิทยากรกระบวนการ “โครงการพูดจาหาทางออกประเทศไทย” 6 เวที  ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร) และผู้ด าเนินรายการ
เวทีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      18.วิทยากรบรรยายพิเศษ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับองค์กรทางสังคม” ให้แก่นักพัฒนาชุมชนของเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

    19. วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล เรื่อง “แนวทางการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ” ณ เทศบาลต าบลชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     20.วิทยากรน าเสวนาหนังสือ เรื่อง “เมืองมีชีวิต” ของฌาน เกลล์ และ เรื่อง "ผลกระทบ
ของนโยบาย โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐและท้องถิ่นในมุมมองทางการเมือง" ของสิริ
พรรณ นกสวน สวัสดี 

     21.วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยสหกิจศึกษา” ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2557  ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                22.วิทยากรบรรยายพิเศษ “การท างานแบบมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ 



ปฏิบัติตนในขณะฝึกงาน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 
ณ อาคารเรียน ห้อง 131 วิทยาเขตรีธรรมาโศกราช   

      23. วิทยากรกระบวนการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ณ อลงกตรีสอร์ท อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 
                24. กรรมการตัดสินการแข่งขัน “การแสดงความคิดเห็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหาร
รัฐกิจ) ครั้งที่ 1” จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560  
            25. คณะท างานจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “งาน
สัมมนารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์วิชาการครั้งท่ี 1 ในงานเปิดบ้านวลัยลักษณ์ WU Expo 2017” 
ผู้ประสานงาน “ศูนย์สอบ ONET ประจ า ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา” จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษา 
               26. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยของนักศึกษา ในโครงการ "การวิจัยระดับปริญญาตรี
ในเวทีวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป"  จ านวน 14 เรื่อง ในห้องการเมือง กฎหมาย การบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ “ประเมินบทความของงานวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งท่ี  9” จ านวน 6 เรื่อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ประเมินบทความของงานวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 จ านวน 4 เรื่อง 
            27.วิทยากรรับเชิญใน รายการสาระการเมืองในรายการโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช 

และเผยแพร่ทาง Youtube จ านวน 10 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 111 ชื่อตอน กลไกประชารัฐที่ดี  
ตอนที่ 112 ชื่อตอน Digital Economy การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแบบดิจิตอล  
ตอนที่ 113  ชื่อตอน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
ตอนที่ 114  ชื่อตอน การส่งเสริมสิทธิภาคพลเมืองในสังคม  
ตอนที่ 115 ชื่อตอน สังคมผู้สูงอายุ  
ตอนที่ 116 ชื่อตอน ผู้น าแห่งการแห่งการเปลี่ยนแปลง  
ตอนที่ 117  ชื่อตอน การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน  
ตอนที่ 118 ชื่อตอน องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  
ตอนที่ 119 ชื่อตอน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ตอนที่ 120 ชื่อตอน การบริหารแบบมืออาชีพ 

 


