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ประวัติและผลงาน 

 
ชื่อ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ   
ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม                            
ที่ท างาน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 3757    โทรสาร  043-754317 มือถอื 094-4511888 
Email : Wachirawat.a@msu.ac.th 

การศึกษา 
 พ.ศ.2556  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

      (Public Policy and Public Management)  
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ.2553   ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการพัฒนาสังคม (Social Development Management)  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2563 Certificate in Organization Analysis Stanford University USA (Online Course) 
การท างาน 
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2555  อาจารย์ผู้ช่วยสอน สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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การวิจัย 
 พ.ศ.2561-2562 (หัวหน้าโครงการวิจัย) ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค : นโยบาย
สาธารณะ การเมือง สิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนับสนุนโดย ศูนย์พัฒนานโยบาย
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   พ.ศ.2560-2561 (หัวหน้าโครงการวิจัย) การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร ภายใต้ชุดโครงการ “เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละ
การศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ าโขง” สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

   พ.ศ.2560-2561 (หัวหน้าโครงการวิจัย)  การวินิจฉัยระบบองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน : 
กรณีศึกษา กองทุนข้าวพันธ์ดี ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัย
การเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน (Asean and Local Politics Research center) วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ.2559 (หัวหน้าโครงการวิจัย)  โครงการสังเคราะห์ประเด็นความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสุข
ภาวะ กรณีศึกษา การขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกแปลงสัมปทาน L27/43 หลุม DM-B จ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์  
ภายใต้แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาวะ สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2558-2559 (หัวหน้าโครงการวิจัย)  การพัฒนานโยบายและกลไกเพื่อส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลต้นแบบ สนับสนุนโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ.2558-2560 (นักวิจัยร่วม) การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น: ส ารวจแนว
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

พ.ศ.2557-2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย) การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา  สนับสนุนโดย ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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ผลงานวิชาการ 

วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ ,ศราวุฒิ วิสาพรม ,วนิดา เสาสิมมา. การวิเคราะห์การสร้างพลเมืองเพ่ือ

เสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  . วารสาร

การเมืองการปกครอง, 9(3), 1-23 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2562) เอกสารค าสอน การบริหารการพัฒนา วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2562) รายงานการวิจัย ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค : นโยบาย
สาธารณะ การเมือง สิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนับสนุนโดย ศูนย์พัฒนานโยบาย
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2561) รายงานวิจัย การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร ภายใต้ชุดโครงการ “เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละ
การศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ าโขง” สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2561). บทความ การวินิจฉัยระบบองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน 
วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม2561) หน้า 33-56 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2560). รายงานการวิจัย การวินิจฉัยระบบองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กร
ชุมชน สนับสนุนโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). บทความ “เลิงแฝกโมเดล : การขับเคลื่อนกลไกนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบล บทสะท้อนการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบร่วมมือกัน” 
Proceedings The 4th International Conference on Magsaysay Awardees:  Good Governance 
and Transformative Leadership in Asia College of Politics and Governance, Mahasarakham 
University Thailand , 502-517 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). รายงานการวิจัย โครงการสังเคราะห์ประเด็นความไม่เป็นธรรมทาง
สังคมและสุขภาวะ กรณีศึกษา การขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกแปลงสัมปทาน L27/43 หลุม DM-B จ.
ขอนแก่น-กาฬสินธุ์  ภายใต้แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาวะ สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). รายงานการวิจัย การพัฒนานโยบายและกลไกเพื่อส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลต้นแบบ สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน (Asean and Local 
Politics Research center) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). รายงานการวิจัย การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การ
คุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา สนับสนุนโดย  ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ. (2556). บทความ  “การมีส่วนร่วมของผู้น าจิตอาสาในงานด้านสุขภาวะ
ชุมชน”เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ เวทีวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2556  “ความเข้มแข็ง ทางวิชาการสู่Asean”,168-179 
การน าเสนอผลงานวิชาการและวิทยากร  

พ.ศ.2651 น าเสนอบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ  “The villager to self determination 
: Public policy development from community based for the foundation of society” In the 14 
th International Conference on Humanities and social Sciences (IC-HUSO 2018) at the Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Khon kaen University, Thailand  

พ.ศ.2559 การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  “Loeng Faek Model: Driving Policy 
Mechanism to support a Sub-district Children and Youth Council, Reflecting Collaborative 
Local Governance”  The 4th International Conference on Magsaysay Awardees:  Good 
Governance and Transformative Leadership in Asia College of Politics and Governance 
Mahasarakham University Thailand  
พ.ศ.2559 การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา” งานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่12  
พ.ศ.2559 วิทยากรบรรยาย ประเด็น สิทธิชุมชนและสิทธิพลเมือง จัดโดย สภาพัฒนาการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
พ.ศ.2558 วิทยากรบรรยายประเด็น สิทธิเกษตรกร จัดโดย สภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัด มหาสารคาม  
พ.ศ.2558 วิทยากรกระบวนการและที่ปรึกษา ออกแบบยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
พ.ศ.2557 ให้สัมภาษณ์ คลื่นวิทยุ FM 101 อสมท. รายการสนามข่าว  ประเด็น สิทธิชุมชน 
พ.ศ. 2557 วิทยากรร่วมสัมมนาประเด็น สิทธิชุมชนกับการพัฒนา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษย์-
สังคมและภาคประชาสังคม “วิถีอีสานกับการปฏิรูป:อีสานสิอยู่จั่งได” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2557 การน าเสนอผลงานวิชาการ โปสเตอร์ “โครงการโรงเรียนชีววิถีอีสานเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร
อย่างยั่งยืน” งานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที1่0 “MSU to World class” 
พ.ศ. 2556 น าเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2556 “ความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ ASEAN” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด 
ชลบุรี  
พ.ศ. 2555 วิทยากรกระบวนการและบรรยาย การจัดท าแผนกลยุทธ์ เทศบาลกลุ่มจังหวัดนครปฐม 
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การเป็นที่ปรึกษา /คณะกรรมการ/การบริหาร  
พ.ศ.2563 คณะท างานเฉพาะกิจขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ท ากินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
ส านักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) 
พ.ศ.2563 คณะท างานเฉพาะกิจด้านการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มแม่น้ าโขง ส านักบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) 
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารงานทาง
การเมืองและกิจการสาธารณะ (นมส.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน  ประธานศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2558 –ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน (Asean and Local 
Politics Research center) และ ศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2558 ประธานโครงการบริการวิชาการ “โรงเรียนชีววิถีอีสานเพ่ือตลาดอาหารปลอดภัย สานสายใย
ครอบครัว”  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.2557 ประธานโครงการบริการวิชาการ “โรงเรียนชีววิถีอีสานเพ่ือความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามและได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการบริการวิชาการ
ดีเด่นของมาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557 
พ.ศ.2559 ที่ปรึกษาและคณะท างาน การสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรูปธรรมน าใช้กฎหมายขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลากระชัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.มหาสารคาม  
พ.ศ.2559 ที่ปรึกษา ชมรมผู้สูงอายุต าบลเขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
พ.ศ.2559 ที่ปรึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านโนนก่อน้อย ต าบลเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษา ด้านแผนยุทธศาสตร์การพัมนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ ต.
เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม  
พ.ศ.2558 ที่ปรึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสภาเด็กและเยาวชนต าบลต้นแบบ  ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  
พ.ศ.2257 ที่ปรึกษา กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารผลิตอาหารปลอดภัย ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม  
พ.ศ.2558  ที่ปรึกษาร่วม การออกแบบยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ  

พ.ศ.2561 รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2560 รางวัล อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

พ.ศ.2557 รางวัลชนะเลิศโครงการบริการวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่อง ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ปี 2557 (ประธานโครงการ) 


