ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายฉลฐวลฒนย ลวมปปส รส พงษย
ส งล ก ด
ล
ภาคววชาการจลด การธสร กวจ คณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.พ. 2560 - ม.ค. 2564
ก าร ศ ก
ศ ษา

หลวหนขาภาคววชาการจลด การธสร กวจ คณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ

บธ.บ.(การเงวนและการธนาคาร), มหาววทยาลลยรามคตาแหง, ไทย, 2539
บธ.ม.สาขาการจลด การ, มหาววทยาลลยรามคตาแหง, ไทย, 2544
ปร.ด.สาขาการจลด การ, มหาววทยาลลยมหาสารคาม, ไทย, 2554

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การจลด การการผลวต , การบรวหารเชวงกลยสทธย, การจลด การ

งานส อน
การจลด การการผลวต
กนารจลด การการผลวต
การจลด การทรลพ ยากรทางธสร กวจ
ธสร กวจและความรลบผวด ชอบตนอสลงคม
ปปญหาพวเศษ
ผมป
ข ระกอบการรสน
น ใหมน
พยากรณยธรส กวจ
ระบบภาษชอากรธสร กวจ
เศรษฐศาสตรยเพชอ
ช การดตาเนวนชชวต
ว ทชด
ช ช
สลมมนา
หลลก การผลวต และดตาเนวนการ
หลลก การผลวต และดตาเนวนงาน
อสต สาหกรรมสลมพลนธย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549
การศศก ษาความพศงพอใจของผมบ
ข รวโภคทชม
ช ต
ช อ
น ผลวต ภลณฑยนาตน ดชม
ช นนทรชอส
ช านของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว จลงหวลด สกลนคร (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556 ปปจจลยทชส
ช งน ผลตนอการบรวหารจลด การดขานการผลวต ของกลสม
น ผลวต ภลณฑยชม
ส ชนในเขตอตาเภอบศงโขงหลง จลงหวลด บศงกาฬ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
เงวนอสด หนสนการววจย
ล คณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ
ปป 2556

การประเมวนแผนยสทธศาสตรยก ารพลฒนาขององคยก ารบรวหารสนวนจลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากองคยก ารบรวหารสนวนจลงหวลด สกลนคร

ปป 2556
ความพศงพอใจของประชาชนตนอการดตาเนวนงานขององคยก ารบรวหารสนวนจลงหวลด สกลนคร ประจตาปปงบประมาณ พ.ศ.2555 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากองคยก ารบรวหารสนวนจลงหวลด สกลนคร
ปป 2555-2556 กลยสทธยก ารตวด ตนอสชอ
ช สารขององคยก ารและผลการดตาเนวนงาน หลลก ฐานเชวงประจลก ษยจากพนลก งานธนาคารกรสงศรชอยสธยา จตากลด (มหาชน) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 กลยสทธยก ารปรลบตลวขององคยก ารและผลการดตาเนวนงานกรณชศ ก
ศ ษา ธสร กวจไมขด อกในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญา
บรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 กลยสทธยก ารพลฒนาการบรวก ารใหมนและผลการดตาเนวนงานหลลก ฐานเชวงประจลก ษยจากธสร กวจนตาเทชย
ช ว ในเขตภาค:ตะวลนออกเฉชยงเหนชอของประเทศไทย (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 กลยสทธยก ารพลฒนาผลวต ภลณฑยใ หมนและผลการดตาเนวนงานหลลก ฐานเชวงประจลก ษยจากธสร กวจผลวต ชวน
น สนวน:อวเลลก ทรอนวก สย ในระเทศไทย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 กลยสทธยก ารพลฒนาองคยก ารและการอยมรน อดขององคยก ารหลลก ฐานเชวงประจลก ษยจากสหกรณยยางพาราใน:ประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 การจลด การความรมแ
ข ละผลการดตาเนวนงาน หลลก ฐานเชวงประจลก ษยจากธสร กวจโรงเเรมในกลสม
น จลงหวลด สนสก :(มสก ดาหาร,นครพนม และสกลนคร) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 การพลฒนากลยสทธยเพชอ
ช การแขนงขลนของโรงงานอาหารแปรรมปแหนงทชช 3 อตาเภอเตนางอย จลงหวลด สกลนคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดข
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2555-2556 การรลบรมก
ข ารสนลบสนสนจากองคยก ารและวลฒนธรรมองคยก าร ทชม
ช ผ
ช ลตนอการดตาเนวนงานขององคยก ารหลลก ฐานเชวง:ประจลก ษยจากพนลก งานธสร กกวจเดยยส ปา
ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 การลดการสมญเสชยและเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต ในโรงงานแปรรมป แหนงทชช 3 อตาเภอเตนางอย จลงหวลด สกลนคร (ปปงบประมาณ 2556) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสวพ.มก.ฉกส.
ปป 2556-2557 กลยสทธยก ารปรลบตลวขององคยก ารและการอยมรน อดขององคยก าร กรณชศ ก
ศ ษาธสร กวจรชส อรยทในจลงหวลด หนองคาย : จลงหวลด นครพนม จลงหวลด มสก ดาหาร และ
จลงหวลด เชชยงราย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
ปป 2556-2557 กลยสทธยก ารปรลบตลวขององคยก ารและผลการดตาเนวนงาน กรณชศ ก
ศ ษาธสร กวจโรงแรมมาตรฐานระดลบ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ในเขตพชน
น ทชต
ช ะวลนออก
เฉชยงเหนชอของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
ปป 2556-2557 กลยสทธยก ารพลฒนาผลวต ภลณฑยใ หมนและผลการดตาเนวนงานกรณชศ ก
ศ ษาบรวษท
ล ผลวต เฟอรยนเว จอรยใ นประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
โครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
ช 14/8/63

หนขา 1 จาก 4

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายฉลฐวลฒนย ลวมปปส รส พงษย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาการจลด การธสร กวจ คณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ

ปป 2556-2557 การจลด การทรลพ ยากรมนสษยยและผลการดตาเนวนงาน กรณชศ ก
ศ ษาธสร กวจโรงแรมมาตรฐาน ; 3-5 ดาว ในเขตพชน
น ทชภ
ช าคตะวลนออกเฉชยงเหนชอของประเทศ
ไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
ปป 2556-2557 การปรลบตลวของกลสม
น ธสร กวจทอผขาในจลงหวลด สกลนคร เพชอ
ช รองรลบการเขขาสมป
น ระชาคมเศรษฐกวจอาเซชย
ช น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะ
ศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ
ปป 2556-2557 การปรลบตลวของธสร กวจนตาเทชย
ช วในกลสม
น จลงหวลด เพชอ
ช รองรลบการเขขาสมน ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชย
ช น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสถาบลนววจย
ล และ
พลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2556-2557 ปปจจลยทชม
ช ผ
ช ลตนอกลยสทธยก ารปรลบตลวขององคยก ารและผลการดตาเนวนงานของธสร กวจโรงแรมเพชอ
ช เขขาสมป
น ระชาคมอาเซชยน กรณชศ ก
ศ ษาธสร กวจโรงแรม
มาตรฐาน 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ในเขตพชน
น ทชภ
ช าคตะวลนออกเฉชยงเหนชอของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหา
บลณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
ปป 2556-2557 อวทธวพ ลของภาวะผมน
ข าต ความสามารถของพนลก งาน บรรยากาศขององคยก ารทชม
ช ป
ช ระสวทธวภาพของงานโดยผนานประสวทธวผลการทตางานเปปนทชม กรณช
ศศก ษา มหาววทยาลลยราชภลฏภาคตะวลนออกเฉชยงเหนชอ (ปปงบประมาณ2557) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA) ภาค
พวเศษ
ปป 2557
การสตารวจความตของการพลฒนาศลก ยภาพธสร กวจของเครชอขนายผมป
ข ระกอบการ SMEs ประเทศไทย : ภาคใตข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งาน
สนงเสรวมววส าหกวจขนาดกลางและขนาดยนอม
ปป 2557-2558
สนวนตลว

กลยสทธยก ารปรลบตลวขององคยก ารและผลการดตาเนวนงาน กรณชศ ก
ศ ษา: ธสร กวจผลวต ดอกไมขส งน ออกในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน

ปป 2557-2558 การลดตขนทสนและเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต มะเขชอเทศสตาหรลบสนงโรงงานหลวงอาหารสตาเรลจรมปทชช 3 : การศศก ษาปปจจลยทชม
ช ผ
ช ลกระทบตนอความอยมรน อด
ของเกษตรกรผมป
ข ลมก มะเขชอเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองบรวหารงานววจย
ล และบรวก ารววชาการ
ปป 2557-2558 การลดตขนทสนและเพวม
ช ประสวทะะภาพการผลวต มะเขชอเทศสตาหรลบสนงโรงงานหลวงอาหารสตาเรลจรมปทชช 3 : การศศก ษาปปจจลยทชม
ช ผ
ช ลกระทบตนอความอยมรน อด
ของเกษตรกรผมป
ข ลมก มะเขชอเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองบรวหารการววจย
ล และบรวก ารววชาการ
ปป 2557-2558 ผลกระทบของศลก ยภาพเชวงพลวลต รขององคยก ร และผลลลพ ธยเชวงกลยสทธยทางการตลาดระดลบโลกทชม
ช ผ
ช ลตนอประสวทธวภาพทางธสร กวจของอสตสาหกรรมสนง
ออกอาหารของไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากมหาววทยาลลยเทคโนโลยชร าชมงคลอชส าน ววทยาเขตสกลนคร
ปป 2558
ความสลมพลนธยร ะหวนางคสณลลก ษณะงาน บรรยากาศองคยก าร และความเชชอ
ช อตานาจควบคสมกลบความเครชยดในการทตางานของพนลก งานบรวษท
ล เอกชนใน
ประเทศ ไทย ลาว เวชยดนาม (ปปงบประมาณ 2557) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการปรวญญาบรวหารธสร กวจมหาบลณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Laddaporn kunkeaw, Chattawat Limpsurapong, "Factors affecting the production management by Community Product Groups in Bueng Khong
Long, Bueng Karn Province", วารสารศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ 2 (1) (2015) 207-248
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- KWANCHANOK HANNIMITKULCHAI, Siriluk Pichainarongk, Kanyarat Sukhawathanakun, Passakorn Ongarj, supannika supapon, Thitawan
Insa-ad, Worasit Wongadisai, Chattawat Limpsurapong, Tibodee Sakulvichayatada, "Evaluation of Strategies of The Sakon Nakhon Provincial
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