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เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงาน ป.ป.ช. 
3. วิจัยเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่จะส่งผลต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน

ทศวรรษหน้า” ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง”. เมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ). เสนอต่อ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4. วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”. ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการบริการการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน”. เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2559 
1. วิจัยเรื่อง “โครงการประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ”. เสนอต่อ ส านักงาน ก.พ. 
2. วิจัยเรื่อง “การจัดท าและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”.

เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3. วิจัยเรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ”  

ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในประเทศ”.  
ทุนวิจัยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว). เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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4. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในประเทศไทย”. 
เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

5. วิจัยเรื่อง “ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (Content Industry). เสนอต่อ บริษัทดิจิทัลเอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์ปอร์ท จ ากัด 

 

พ.ศ. 2558 
1. วิจัยเรื่อง “โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุด”. เสนอต่อ ส านักงานอัยการสูงสุด 
2. วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติในด้านข้อกฎหมาย”. เสนอต่อ ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. วิจัยเรื่อง “สถานภาพ บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายขององค์กรสภา 

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”. เสนอต่อ ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4. วิจัยเรื่อง “การให้เอกชนเข้าท าสัญญาจัดท าบริการสาธารณะกับภาครัฐในประชาคมอาเซียน”. ทุนวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน. เสนอต่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
5. วิจัยเรื่อง “มาตรฐานในการจัดท าบริการสาธารณะในประชาคมอาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบสหภาพยุโรป” 

เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2557 
1. วิจัยเรื่อง “หลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอ านาจรัฐตาม

มาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”. เสนอต่อ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
2. วิจัยเรื่อง “โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct)”. เสนอต่อ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
3. วิจัยเรื่อง “โครงการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ 2)”. เสนอต่อ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
4. วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาประสบการณ์การกระจาย

อ านาจของสาธารณรัฐฝรั่งเศส”. เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
5. วิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน”. เสนอต่อ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

พ.ศ. 2556 
1. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันการกระท าผิดวินัย: กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ”. 

เสนอต่อ ส านักงานมาตรฐานวินัยและศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
2. วิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน”. เสนอต่อ กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน 

พ.ศ. 2555 
วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสาเหตุของการกระท าผิดวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัยและจริยธรรมของ

ข้าราชการพลเรือน”. เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 

งานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

1. วิจัยเรื่อง “โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้”. 
เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

2. วิจัยเรื่อง “โครงการจัดท าผังน้ า ลุ่มน้ าแม่กลอง” เสนอต่อ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
3. วิจัยเรื่อง “โครงการจัดท าผังน้ า ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน” เสนอต่อ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  



 

ประวัติ ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (update มกราคม 2565) | 9  

4. วิจัยเรื่อง “นโยบายและมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความม่ันคงทางสังคมส าหรับสังคมสูงวัย”
สกสว., ปีงบประมาณ 2564 

5. วิจัยเรื่อง “ผลผูกพันของค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ” เสนอต่อ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ที่ปรึกษาโครงการ 

1. ที่ปรึกษา “โครงการส ารวจการรับรู้ที่มีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก”, สถาบัน
อนุญาโตตุลาการและนิด้าโพล  

2. ที่ปรึกษา “โครงการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ 2560”, ส านักงานศาลปกครองและนิด้าโพล  

3. ที่ปรึกษา “โครงการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ 2559”, ส านักงานศาลปกครองและนิด้าโพล 

4. ที่ปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติ ธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ระยะที่ 3 เพื่อด าเนินกิจกรรมการส ารวจและรายงานสถานการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรมอาเซียน : ศึกษากรณี 
Rule of Law Indicator (ระยะที่ 1)”, ส านักงานกิจการยุติธรรมและนิด้าโพล, พ.ศ. 2557 
 
 

กรรมการและอนุกรรมการ 
พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน 
 

อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและการแก้ไขปัญหาสังคม 
(กรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน) 

ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน 
 

อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกับการตีความและวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายในการบรหิารราชการแผ่นดิน (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) 

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน 
 

อนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน 
 

อนุกรรมการกฎหมาย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

พ.ศ. 2558 - ธันวาคม 2561 อนุญาโตตุลาการ  
ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 66/2558, ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 147/2561, 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ส านักอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม) 

ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2560 อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดท าใหม่เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ (คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน) 

สิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2560 อนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมาย  
(คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือก ากับการปฏิรูปกฎหมาย) 

กรกฎาคม - ตุลาคม 2560 อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดท าใหม่เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ (คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือก ากับการปฏิรูปกฎหมาย) 

มิถุนายน - สิงหาคม 2560 คณะท างานยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมาย 
เมษายน 2559 - 2563 อนุกรรมการบริหารจัดการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพลังงานทดแทน (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน คณะท างานสร้างและพัฒนาหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์เพ่ือป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
สิงหาคม 2556 - 2560 อนุกรรมการด้านกฎหมาย (อ.ก.จ. กฎหมาย), คณะกรรมการข้าราชการ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) (กระทรวงมหาดไทย) 
กรกฎาคม 2556 -  2560 
 

คณะท างานศึกษาและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า 
ด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน    คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย (กระทรวงสาธารณสุข) 
เมษายน 2556 - 2563     คณะท างานสร้างหลักสูตรทางนิติเศรษฐศาสตร์เพ่ือการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
กุมภาพันธ์ 2556 - 2563 คณะท างานศึกษาวิจัยกรณีคลองด่าน: ผลกระทบความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจและผู้ที่

ต้องรับผิดชอบในความเสียหายกรณีการบอกเลิกสัญญา (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
มกราคม 2556 - 2563 
 

อนุกรรมการศึกษาผลกระทบความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจและผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
ใน ความเสียหายที่เกิดกรณีการบอกเลิกสัญญาโครงการจัดการน้ าเสียเขต 
ควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

เมษายน - กันยายน 2558  
 

อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) 

พฤษภาคม - กันยายน 2558 
 

อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) 

มกราคม - กันยายน 2558 ผู้ช านาญการประจ าตัวกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
มีนาคม - กันยายน 2556    คณะกรรมการ สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

วิทยากรบรรยายพิเศษ 

- เรื่อง “การบริหารงานตามแนวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” โครงการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรม
ระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 8”, ส านักงานอัยการสูงสุด 

- เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป และแผนแม่บทการพัฒนากฎหมายและระบบบริหารราชการในงานยุติธรรม” 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือป้องกันการทุจริต, ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- เรื่อง “กฎและค าสั่งทางปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง,  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- เรื่อง “หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” หลักสูตรกฎหมายปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 

- เรื่อง “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง” หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครองที่ กศ.ป.รับรอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)  

- เรื่อง “หลักนิติรัฐและหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนที่ส าคัญ” หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองที่ กศ.ป.รับรอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)  

- เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  

- เรื่อง “การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป., มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานคร 

- เรื่อง “การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป., มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตขอนแก่น) 
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- เรื่อง “ยุทธศาสตร์การสกัดกั้นการทุจริต : นิติเศรษฐศาสตร์ช่วยได้อย่างไรบ้าง” หลักสูตร “พนักงานป้องกัน
การทุจริตระดับกลาง” รุ่นที่ 2 

- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) 
- เรื่อง “การจัดท าเอกสารกรณีศึกษาการออกใบอนุญาตของภาครัฐกับช่องทางการทุจริต”, ส านักงาน ป.ป.ช.  
- เรื่อง “การท าสัญญาภาครัฐ และการตรวจร่างสัญญา (มุมมองทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์)”,  
- เรื่อง “การพัฒนาเนื้อหาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการท าสัญญาของรัฐ”, ส านักงาน ป.ป.ช.  
- เรื่อง “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยใช้แนวคิดทางนิติเศรษฐศาสตร์”, ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืนในระดับพื้นที”่, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการแผ่นดิน” หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม             
- เรื่อง “กฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหาร” หลักสูตรนักบริหารระดับสูง, กระทรวงอุตสาหกรรม 
- เรื่อง “การใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง” โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านการพลังงาน 

(capacity Building) ส าหรับผู้บริหาร ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
- เรื่อง “การบังคับทางปกครองและการป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง” โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้าน

การพลังงาน (capacity Building) ส าหรับผู้บริหาร ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
- เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการ” หลักสูตรการพัฒนานักบริหารขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 
- เรื่อง “กฎหมายและระเบียบราชการในการบริหารงานภาครัฐ” หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการ

ส าหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 7” 
- เรื่อง “หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมันและฝรั่งเศส”  

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 3 
- เรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 3 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการทางปกครอง” หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน 
- เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเทคนิคการด าเนนิคดีปกครอง”หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์ กรณีโครงการจัดการน้ าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ” หลักสูตรการ

อบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หลักสูตรการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

งานบริการวิชาการด้านอื่น ๆ  

- วิทยากรรายการซีดีเสียงเพ่ือการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและหลักการจัดองค์การภาครัฐ
ไทย”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- วิทยากรรายการซีดีเสียงเพ่ือการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”, มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 



 

ประวัติ ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (update มกราคม 2565) | 12  

- วิทยากรรายการซีดีเสียงเพ่ือการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ, เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยการจัดท าบริการสาธารณะ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- วิทยากรรายการโทรทัศน์เพ่ือการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุดรายการกฎหมายเพ่ือประชาชน เรื่อง “หลัก
กฎหมายว่าด้วยการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- รายการสนามข่าว 101 สถานีวิทยุ FM 101 MHz วิทยากรเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในประชาคมอาเซียน” วันที่ 26 มิถุนายน 2558 

- รายการวิทยุ “สารพันปัญหาจากนิด้า” สถานีวิทยุ FM 99.5 MHz วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
- กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช., ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ปีที ่8 ฉบับที ่1 มกราคม 2558) 
- กองบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีที ่36 ฉบับที ่1 - ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) 
- กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่  7, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภาษา 

ภาษาอังกฤษ   
ภาษาฝรั่งเศส     

 


