
 

 
ประวัติวิทยากร 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ   ปานเจี้ยง      
 

1.ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วุฒิบัตร          หลักสูตรพัฒนานักบริหารอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปริญญาเอก     Doctor  of  Philosophy  (Psychology) Universiti  Utara   Malaysia  (UUM)    

ประเทศมาเลเซีย 
2.ต าแหน่งปัจจุบัน        คณบดีคณะศึกษาศาสสตร์และศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
3.ประวัติการท างาน  

2534 – 2537      รับราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-4  
ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

2537 – 2545               รับราชการต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ระดบั 4-6 ส านกังานอธิการบดี     
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี   

2545 รับราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ระดับ 6  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

2545– ปัจจุบัน    อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2546 – 2554 ผู้อ านวยการส านักนโยบายและงบประมาณ    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2552  - 2554        ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2554 – 2555        รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2554- 2556          ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2556- ปัจจุบัน      เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2557– ปัจจุบัน                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2554- ปัจจุบัน    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 
4.เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ 
1.  เกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
2.  รางวัลผู้ปฏิบัติงานระดับ  “มืออาชีพ”   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
3.  เกียรติบัตรผู้อ านวยการส านักดีเด่น  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
4.  โล่เกียรติคุณอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ระดับเหรียญทอง   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (2 ปีซ้อน) 



5.ผลงานหนังสือ  ต ารา  และเอกสารประกอบการสอน 
1. หนังสือ -  พูดอย่างมืออาชีพ 
2. ต ารา  -  จิตวิทยาทัว่ไป 
3. เอกสารประกอบการสอน -  จิตวิทยาส าหรับครู 
 

6.ผลงานด้านวรรณกรรม   
1. รวมเรื่องสั้นชื่อ   ของขวัญจากวันเวลา   จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ไทยยูโรโปรเจค   จัดจ าหน่ายโดยบริษัทดวงกมล 
2.  บทวิจารณ์วรรณกรรม      บทวิจารณ์วรรณกรรม     บทวจิารณ์โลกในดวงตาขา้พเจ้า   ไม่มีหญิงสาวในบทกวี  
และแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนัง่จบิกาแฟ    พระเจ้าของต้อยติ่ง  รุสนี  อสรพิษและเร่ืองอ่ืนๆ  ไส้เดือนตาบอดในเขา
วงกต 
 

7.รางวัลด้านวรรณกรรม 
1. ปี 2532  เร่ืองสั้นชื่อ  “ดักไซแห้ง”  ได้รับรางวัลจากชมรมวรรณศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับชมรม
วรรณศิลป์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2.  ปี 2533  เรื่องสั้นชื่อ  “ชีวิตและความช่วยเหลือ”  ได้รับรางวัลจากสโมสรนสิิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.  ปี 2536  เรื่องสั้นชื่อ  “ปักก า”  ได้รับรางวัล  “วรรณกรรมทอง”  จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  
ร่วมกับหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยการเมือง 
4.  ปี 2555  เรียงความชื่อ  “นิยายรักหนังกั้นจากความทรงจ าของแม่”  ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม  
5. ปี 2556  เรือ่งสั้นชื่อ  “ทวดต้นโพและคอนโดมิเนียม”  ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม 

7. การเป็นวิทยากรบริการวิชาการ 
เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้ 

1. การสื่อสารในองค์กร 
2. การพูดเพื่อการสื่อสาร 
3.  การเขียนหนังสือติดต่องาน 
4. การประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 
5. การท างานเป็นทีม 
6.  การสร้างทีมงาน 
7. แรงจูงใจในการท างาน 
8.  ผู้น าและภาวะผู้น า 
9.  การคิดเชิงบวก 
10. การปรับตัวเพื่อความส าเร็จของงาน 
11.  จิตวิทยาการให้บริการ 

    12. จิตวิทยาการปรับตัวฯลฯ 

 
 
 



การการเป็นวิทยากรในหัวข้อที่กล่าวข้างต้น (เฉพาะปี 2549-2558) ดังนี้ 

ล า
ดับ 

วัน เวลา ชื่อหัวข้อการบรรยาย เจ้าของกิจกรรม/โครงการ 

1 9  พ.ค. 2549 จิตวิทยาการจัดการ บริษัท เซฟสกินคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

2 22 มิ.ย.2550 เลขานุการกับการพฒันางาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาหาดใหญ ่
3 26 ก.ค.2549  จิตวิทยาของผู้ให้บริการ ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดสงขลา 
4 8 ต.ค. 2550     การสร้างทีมงานและการสื่อสารในองค์กร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

5 27-29 พ.ย.  2550 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 
6 6  ก.พ.  2551 การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด 
7 20 มิ.ย. 2551     การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

คุณภาพฯ รอบสองจาก  สมศ. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

8 15 ก.ค. 2551     การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 
9 22 ก.ค.  2551 ศิลปะการน าเสนอและเทคนิคการรายงาน  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จ ากัด 
10 20 พ.ย.  2551 เทคนิคการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ 
11 10  มี.ค.   2552 การเตรียมตัวรับการประเมินคณุภาพภายนอก

รอบ 2 
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

12 5, 12,  19 และ 
 26  ม.ค. 2553 

เทคนิคการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

13 4-5  มี.ค. 2553 เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

14 8  ก.ค. 2553 การเขียนหนังสือติดต่องานส าหรับบัณพิตอาสา ส านักงานยตุิธรรมจังหวัดสงขลา 

15 21-22 มิ.ย. 2553 เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

16 มี.ค.- ก.ค. 2554  การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ(จ านวน 5 รุ่น) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน)   

17 26  เม.ย.  2554     ภาวะผูน้ าและการปรบัตัวของผูน้ านักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

18 9   มิ.ย. 2554 เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

19 13 ก.ค. 2554     การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและการพูดเพื่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

20 ส.ค. - ต.ค.2554  การพัฒนางานเพื่อประสิทธิผลองค์กร : การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน)           
จ านวน 4 รุ่น 



ล า
ดับ 

วัน เวลา ชื่อหัวข้อการบรรยาย เจ้าของกิจกรรม/โครงการ 

21 20  ส.ค. 2554 เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

22 20 ก.ย. 2554 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ส านักงานเทศบาลเมืองสะเดา 
23 29  ก.ย. 2554 การสร้างสมดลุระหว่างชีวิตและงาน ส านักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงฯ       

จ.สงขลา 
24 20  ต.ต.2554 เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

25 22 พ.ย. 2554 พูดดี เสริมดีกรีหมอ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
26 15  ก.พ. 2555  เทคนิคการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 
27 11 ก.ค. 2555 สังคมมั่ว ๆ จะปรับตัวอย่างไร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
28 7-10 ส.ค. 2555 วิทยากรกระบวนการเพื่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (รุ่นที่ 1) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพ
ติด (ปปส.) ภาค 9 สงขลา 

29 14-17 ส.ค.2555 วิทยากรกระบวนการเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (รุ่นที่ 2) 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพ
ติด (ปปส.) ภาค 9 สงขลา 

30 16  ม.ค.  2556 เตรียมตัวสู่อาเซี่ยน ม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
31 12  มี.ค.  2556 สู่โลกกว้างอยา่งลูกเอ็งเสียง โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 
32 22   พ.ย.  2556 สื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ ผู้ใต้บังคับบัญชา บริษัททอปโกลฟ (ประเทศไทย) อ. สะเดา 
33 30  พ.ย.  2557 ครูที่มีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี 
34 4 และ 11  ธ.ค. 

2557 
การคิดเชิงระบบ และการเปน็วทิยากร
กระบวนการ 

สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 
  

34 12  ม.ค.  2558  ครูแนะแนวยุคใหม่  ส านักงานจดัหางาน จ.ตรัง 
36 4  ก.พ.  2558  เทคนิคการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ ส านักวิจัยและพฒันา ม.สงขลานครินทร ์
37 24-25 เม.ย. และ  

6-9 พ.ค. 2558 
 งานบริการทุกระดับประทบัใจ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

38 30  เม.ย. 2558 เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน & ศึกษาต่อ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

39 19  พ.ค.   2558 ใช้ชีวิตแบบบัณฑิต มอ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินมร ์

40 14  มิ.ย. 2558 การเสริมสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ส านักงานศาลแขวงจ.สงขลา 

41 16 มิ.ย.  2558 พัฒนาศักยภาพหัวหน้างานสู่ความสาเร็จ    
ขององค์กร 

บริษัท ไฮเทค ฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  สงขลา 

42 18 มิ.ย.  2558 จิตบริการกับงานกิจการนักศึกษา  ม.สงขลานครินทร ์ปัตตาน ี



ล า
ดับ 

วัน เวลา ชื่อหัวข้อการบรรยาย เจ้าของกิจกรรม/โครงการ 

43 21  มิ.ย. 2558 การเจรจาต่อรอง บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ 
(ประเทศไทย)จ ากัด 

44 16  ก.ย.  2558  มีคุณค่าแบบนักศึกษากองทุน ส านักงานอธิการบดี  ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

45  6  พ.ย.  2558 การสื่อสารส าหรับนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

46 26   ก.พ. 2559 อ าลา ม.ปลาย สไตล์สตรอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้                  
จ.นครศรีธรรมราช 

47 14 มี.ค. 2559 ก้าวสู่โลกกวา้งอย่างลูกเอ็งเสียง โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลนครหาดใหญ่ 
48 31  มี.ค. 2559 แนวทางการศึกษาต่อและทักษะชีวิต โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จ.พทัลุง 
49 6  เม.ย. 2559 การสื่อสานที่มีประสิทธิภาพและการ

ประสานงาน 
บริษัทไทยฟีดมิลล์ ยูเนี่ยน อ.ระโนด  จ.สงขลา 

 
สถานที่ติดต่อ 
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