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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ต.ค. 2553 - ต.ค. 2557
ก าร ศ ก
ศ ษา
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คณบดด คณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ

ศป.บ.(ทลศ นศวล ปป) , จธฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2530
ร.บ.(ความสลมพลนธยร ะหวนางประเทศ), มหาววทยาลลยสธโขทลยธรรมาธวร าช, ไทย, 2535
พบ.ม.(รลฐประศาสนศาสตรย) , สถาบลนบลณฑวต พลฒนบรวหารศาสตรย, ไทย, 2538
ปร.ด.(บรวหารทรลพ ยากรมนธษยย) , สถาบลนบลณฑวต พลฒนบรวหารศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การบรวหารโครงการ การบรวหารทรลพ ยากรมนธษยย

งานส อน
Advanced Strategic Management
Business Policy
Organization & Management
Personnel Evaluation
Research Methods in Business Administration
Strategy Management
การจลด การเชวงกลยธทธย
การจลด การทรลพ ยากรมนธษยย
การจลด การทรลพ ยากรมนธษยช
การบรวหารทรลพ ยากรมนธษยยใ นภาครลฐ
การบรวหารผลการปฏวบต
ล งว าน
การประเมวนผลบธคลากร
การพลฒนาทรลพ ยากรมนธษญย
การพลฒนาทรลพ ยากรมนธษยย
การลรวหารผลการปฏวบต
ล งว าน
ปปญหาพวเศษ
สลมมนา
องคยก ารและการจลด การ
องคยก ารและการออกแบบ
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2552 โครงการววจย
ล ความพรขอมขององคยก ารบรวหารสนวนตตาบลในการยกฐานะเปปนเทศบาลตตาบล:กรณดเทศบาลตตาบลเชดยงเครชอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทธนจากโครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552
ความสลมพลนธยร ะหวนางบธคลวก ภาพ ความพศงพอใจในการทตางาน และพฤตวก รรมการบรวหารงานของผมบ
ข รวหารองคยก รปกครองสนวนทของถวน
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2552-2553 อวทธวพ ลของพฤตวก รรมการเปปนสมาชวก ทดด
ช ข
ด ององคยก ารตนอผลการปฏวบต
ล งว านบธคลากรสายผมส
ข อนในสถาบลนอธด มศศก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธน
จากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ
ปป 2552-2553 อวทธวพ ลของภาวะผมน
ข าต แบบแปรสภาพตนอความพศงพอใจในการปฏวบต
ล งว านของพนลก งานธนาคารไทยพาณวชยยจาต กลด (มหาชน) ในเขตพชน
พ ทดภ
ช าคตะวลน
ออกเฉดยงเหนชอตอนบน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ
ปป 2555-2556 ความสลมพลนธยร ะหวนางภาวะผมน
ข าต การแลกเปลดย
ช นความรมข และการทตางานเปปนทดมกลบผลการดตาเนวนงานของกลธม
น OTOP กรณดศ ก
ศ ษากลธม
น สนธก (สกลนคร
นครพนม มธก ดาหาร) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 ผลกระทบของวลฒนธรรมองคยก าร ความเครดยดในการทตางานและความผมก พลนตนอองคยก ารทดม
ช ต
ด อ
น ความตของการทดจ
ช ะคงไวขซงชศ การเปปนสมาชวก ของ
องคยก ารของธนาคารกรธงศรดอยธธยา จตากลด (มหาชน) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 อวทธวพ ลของคธณภาพชดวต
ว ในการทตางานทดม
ช ต
ด อ
น ความผมก พลนตนอองคยก ารของบธคลากรมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
โครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 อวทธวพ ลของภาวะผมน
ข าต แปรสภาพและคธณภาพชดวต
ว การทตางานตนอความผมก พลนตนอองคยก ารของพนลก งานธนาคารกรธงไทย สลงกลด สตานลก งานเขตมธก ดาหาร
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 อวทธวพ ลของวลฒนธรรมองคยก าร ภาวะผมน
ข าต คธณภาพชดวต
ว การทตางานทดส
ช งน ผลตนอความผมก พลนตนอองคยก ารของพนลก งานกลธม
น ธธร กวจคขาปลดก (สกลนคร
นครพนม มธก ดาหาร) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 อวทธวพ ลคธณภาพชดวต
ว การทตางานตนอความผมก พลนตนอองคยก ารของพนลก งานทของถวน
ช บรวษท
ล นพาต ตาลมวต รลาว จตากลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
โครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2555-2556 อวทธวพ ลบรรยายองคยก ารทดม
ช ผ
ด ลตนอความผมก พลนตนอองคยก ารของพนลก งานสายสนลบสนธนของมหาววทยาลลยในเครชอขนายอธด มศศก ษาภาคตะวลนออกเฉดยง
เหนชอตอนบน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA)ภาคพวเศษ
ปป 2556

คธณภาพชดวต
ว การทตางานกลบความผมก พลนตนอองคยก ารของชนางเยยบผขาในธธร กวจตลด เยยบเสชอ
พ ผขากลธม
น จลงหวลด สนธก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนสนวนตลว
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ปป 2556-2557 อวทธวพ ลการบรวหารทรลพ ยากรมนธษยยทม
ชด ค
ด วามผมก พลนตนอองคยก ารของพนลก งานระดลบปฏวบต
ล ก
ว ารธธร กวจโรงแรมในพชน
พ ทดจ
ช งล หวลด มธก ดาหาร จลงหวลด นครพนม
จลงหวลด หนองคาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MAB) ภาถพวเศษ
ปป 2556-2557 อวทธวพ ลของคธณภาพชดวต
ว ในการทตางานทดม
ช ต
ด อ
น ความผมก พลนขององคยก ารของพนลก งานในธธร กวจอมซ
น อ
น มรถยนตย จลหวลด นครพนม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MAB) ภาคพวเศษ
ปป 2556-2557 อวทธวพ ลของคธณภาพชดวต
ว ในการทตางานทดม
ช ต
ด อ
น ความผมก พลนตนอองคยก ารของพนลก งานในธธร กวจอมซ
น อ
น มรถยนตย จลงหวลด นครพนม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทธนจากโครงการสนลบสนธนเพชอ
ช การทตาววทยานวพ นธย
ปป 2556-2557 อวทธวพ ลของบรรยากาศองคยก ารทดม
ช ต
ด อ
น ความผมก พลนตนอองคยก ารของบธคลากร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการ
สนลบสนธนเพชอ
ช การทตาววทยานวพ นธย
ปป 2558
ความสลมพลนธยร ะหวนางคธณลลก ษณะงาน บรรยากาศองคยก าร และความเชชอ
ช อตานาจควบคธมกลบความเครดยดในการทตางานของพนลก งานบรวษท
ล เอกชนใน
ประเทศ ไทย ลาว เวดยดนาม (ปปงบประมาณ 2557) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
ปป 2558
อวทธวพ ลของวลฒนธรรมองคยก าร และคธณภาพชดวต
ว การทตางานตนอผลการดตาเนวนงาน กรณดศ ก
ศ ษามหาววทยาลลยของรลฐทดจ
ช ด
ล ตลงพ โดยการหลอมรวมสถาบลนอธด ม
ศศก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการปรวญญาบรวหารธธร กวจมหาบลณฑวต
ปป 2560
การจลด ทตาแผนยธทธศาสตรยก ารพลฒนาจลงหวลด สกลนคร 20ปป (พ.ศ.2560-2579) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานจลงหวลด สกลนคร (โครงการ
บรวหารจลด การแบบบมร ณาการ)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Watcharapong Intrawong, "กลนองดตาและแนวควด ววธป
ด ฏวบต
ล ท
ว ด
ชด ท
ด ส
ชด ด
ธ ในการบรวหารทรลพ ยากรมนธษยย", วารสารรลฐประศาสนศาสตรย 8 (1) (2010) 159-184
- Watcharapong Intrawong, Pattama Suriyakul Na Ayudhya, "The influence of transformational leadership, staff ability, organizational citizenship
behavior on performance of higher education institute academic staff", SAKON NAKHON GRADUATE STUDIES JOURNAL 11 (54) (2014) 7-19
- กฤตวยา ใหญนโสมานลง, Watcharapong Intrawong, Siriluk Pichainarongk, "The influence of healthy organization on organizational membership desirable
a case study : Ungkuiheng Sakon Nakhon", วารสารศวล ปศาสตรยและววทยาการจลด การ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 1 (1) (2014) 25-37
ระดลบนานาชาตว
- Pattama Suriyakul Na Ayudhya, Watcharapong Intrawong, "The Comparative of Innovation Influence on Organization Performance of Small and
Medium Enterprises", International Journal of Innovation, Management and Technology 7 (6) (2016) 309-313
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Chuleeporn Piemsomboon, Vichitra Poonpermsub, , Watcharapong Intrawong, Chinnapat Kanthapanit, Siriluk Prasunpangsri, อ.ธวบดด สกธล ววชญชาดา,
Theera Erawan, อ.สธเทพ นวม
ช สาย , Passakorn Ongarj, Somkit Taksinavisuitti, "Need for training program on business knowledge of the small
entrepreneur in the province of Sakonnakhon, Nakornphanom, Mukdahan and Kalasin, 2004", การประชธมววชาการ ครลงพ ทด4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(2006)
- Watcharapong Intrawong, Pattama Suriyakul Na Ayudhya, ลภลส ดา ตขนลตาภม, "THEINFLUETCEOrrRnnsroFlvrnnor,rnlLenoensHrpior,r,.ruercVee JoB
sATtsFAquqN oF slAM ccrvtlrRcnl BANKPUBLTC COMPANY LIMrED lN THE AREA OF UppER ,Northeastern", ประชธมววชาการดขานบรวหารธธร กวจ
อธต สาหกรรมระดลบชาตวครลงพ ทดช 1 (2013)
- Pattama Suriyakul Na Ayudhya, Watcharapong Intrawong, มาลวนด วดร ภมร น
ว ตย, "Quality of Work Life and Organizational Commitment of Sewing Persons
Garment Business, SANOOK Province Group.", การประชธมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงพ ทดช 52 (2014)
ระดลบนานาชาตว
- Pattama Suriyakul Na Ayudhya, KULLANUN SRIPONGPUN, Watcharapong Intrawong, "The Influence of Locus of Control on Occupational
Stress: An Empirical Study", Annual Tokyo Business Research Conference 2015 (2015)
- นางสาวชนลนทยก านตย รามางกมร , Watcharapong Intrawong, "The Influence of Organizational Culture and Quality of Work Life on Quality Performance:
A Case Study of Amalgamation Higher Education Institution", Conference Proceeding (2016)
- นายวธฒพ
ว งษย หงษยส าคร, Songwoot Graipaspongb, Watcharapong Intrawong, "The Effect of Organizational Climate on Employee Performance
through Knowledge Sharing of Krung Thai Bank Public Company Limited", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan (2016)
- นางสาววาทวนด นวจจตารธณ, Watcharapong Intrawong, Sirinna Hatlem, "The Effect of Organizational Health on Employee Engagement: A Case Study of
the Thai Rubber Estate Organization", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan (2016)
- นางสาวกธญยภลทรยษร โทพา, Watcharapong Intrawong, "A Comparative Study of Organizational Culture, Innovation Leadership and Innovation
between Thai State Enterprise‘s Commercial Bank Group and Public Company‘s Commercial Bank Group", Conference Proceeding March 29-31,
2016 Kyoto, Japan (2016)
- นางสาวประกายเพชร วงสวาท, Songwoot Graipaspong, Watcharapong Intrawong, "Entrepreneurial Orientation as Antecedent of Business
Performance through Competitive Advantage of SMEs in Thailand", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan (2016)
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- นายพวส ท
ธ ธวธ ทวมฐาน, Watcharapong Intrawong, Pattama Suriyakul Na Ayudhya, "The Influence of Organizational Climate and Transformational
Leadership on Employee Motivation of Betagro Group", International Conference on Education, Psychology and Society (2017)
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