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ชื่อ-สกุล  รองศาสตราจารย ์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว    
     
สถานที่ติดต่อ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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ประวัติการศึกษา  
-ปริญญาตร ี 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี  

          2554  รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
-ปริญญาโท     2546  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
-ปริญญาเอก 2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) doctor of Philosophy(Political Science) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  Ph.D. (Political Science) 
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ความสนใจทางวิชาการ  1.การเมืองการปกครองไทย 
    2.เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น 
    3.ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย 

   4.การพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่น 
 

วิชาที่สอน    
1.ปริญญาตร ี
   1. Thai Politics and Government 
   2. History of Thai Politics and Government 
   3. Political Economy of Locality Studies 
   4. Thai Local Politics 
    5. Thai Local Government 
   6. History of Local Government 
 2.ปริญญาโท 
   1. History of Economy and Politics in Thai Culture 
   2. Political Economy of Community 
3.ปริญญาเอก 
   1.  Seminar on Local Political Economy    
   2.  Seminar on Dissertation Proposal of Political Economy and 
Governance 
   
เอกสารประกอบการสอน / ค าสอน  / ต ารา   
   1.เอกสารประการสอนวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 2556 
   2.ต าราการวิชาปกครองท้องถิ่นไทย 2558 
   3.ต าราวิชาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 2559 
   4.เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น  2558 
   5.เอกสารค าสอนวิชาประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย (ก าลังด าเนินการ) 
   6.ต าราการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน   (ก าลังด าเนินการ) 
   7.รวมบทความเพ่ือประกอบการสอนวิชาการเมืองท้องถิ่น2559 
  
 
 
 

 
 



ประสบการณ์และ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในมหาวิทยาลัยบูรพา (ตั้งแต่อดีต–ปัจจุบัน) 

 
1.อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
2.กรรมการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) 
3.ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) 
4.กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
5.กรรมการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรมมหาบัณฑิต และ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง) 
6.กรรมการและผู้ประสานงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง) 
7.ท่ีปรึกษาชมรมเพ่ือนมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
8.ปรึกษาชมรม YOUTH FOR NEXT STEP มหาวิทยาลัยบูรพา 
9.ปรึกษานายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
10.รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประวัติการท างาน 
 
2546 – ปัจจุบัน  
อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
2548 – 2552   
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) 
 
2551 – 2552            
คณะกรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดชลบุรี 
 
2550 –2556   
กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
2555 –2558   
อนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 
 



2554- ปัจจุบัน   
ท่ีปรึกษาเครือข่ายลูกชาวบ้านเพ่ือสังคมไทยเป็นธรรม 
ทีปรึกษาชมรม YOUTH FOR NEXT STEP มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
2554- ปัจจุบัน  
กรรมการและผู้ประสานงานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ) 
 
2556- ปัจจุบัน   
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
2558-2559  
รองประธานคณะท างานงานเครือข่ายภาคประชาชนระดับจังหวัดชลบุรี  สภาพัฒนาการเมือง 
 
255- ปัจจุบัน    
ท่ีปรึกษาชมรมเพ่ือนมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
2559- ปัจจุบัน    
อนุกรรมการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 
 
2560- ปัจจุบัน   
อนุกรรมการการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยนชน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ 
 
ต าแหน่งวิชาการ 
2556 – 2563  - 15 พค. 2556   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- 26 ตค. 2563   รองศาสตราจารย์   2563 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาจารย์พิเศษ -วิทยากร –ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ       
- มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี    
- มหาวิทยาลัยรังสิต      
- มหาวิทยาลัยเกริก      
- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์    
-มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ     
-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

ฯลฯ 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  1. ผู้ผลิต ชุดวิชา 82714 (50823004)  หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น  
หน่วยท่ี 7 แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  2. ผู้ผลิต  ชุดวิชา 81713 การวิเคราะห์การเมือง หน่วยท่ี  10 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง 
 
กรรมาการพิจารณาบทความวิชาการ ( Peer Reviewers) 
  1.วารสารการบริหารงานท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2.วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  3.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  4.วารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
  5.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  6.วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  7.วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  8.วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 
  9.วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  10. วารสารสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 
 
 
 



ผลงานงานวิจัย 
 

พ.ศ. 2546 
  1. แรงงานรับจ้างในไร่อ้อย: กรณีศึกษา แรงงานรับจ้างในไร่อ้อย อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย  ภายใต้วิจัยจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

พ.ศ.2547  
  1.โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การ
สนับสนุนทุนวิจัยของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  รับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก 
 

พ.ศ.2548 
   1.โครงการกระจายอ านาจด้านสุขภาพในภาคตะวันออก สถาบันการจัดการวิจัย ระบบ
สุขภาพพื้นท่ีภาคตะวันออก สถาบันภาคีและเครือข่ายของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.เศรษฐศาสตร์การเมืองของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออก  ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว  การศึกษาโครงสร้างและพลวัตรการสะสม
ทุนของทุนท้องถิ่นในจังหวัดระยองโครงการเมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร) ภายใต้การ
สนับสนุนทุนวิจัย ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4.ชนชั้นน าและโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2548  : กรณีศึกษาจังหวัด
ระยอง ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
       พ.ศ.2549  
  1.โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น: ศึกษา
การริเริ่มของท้องถิ่น กระบวนการนโยบายสาธารณะและปัจจัยสู่ความส าเร็จ: กรณีศึกษาเทศบาล
นครระยอง  

2.การก่อตัวของชนชั้นน าและโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในจังหวัดระยอง: วิเคราะห์ในเชิง
เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว  บทบาททางการเมืองของเจ้าพ่อท้องถิ่น
ในกระแสโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุด
งานวิจัยภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เรื่องโครงสร้างและพลวัตรของ
ทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจวันท่ี 28-29 มิถุนายน 2549 

 



      พ.ศ. 2550    
            1.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว  การสะสมทุน อ านาจ และการเมือง 
ในจังหวัดชลบุรี สนับสนุนโดย  มูลนิธินโยบายเพ่ือสุขภาวะ. 

2.คณะท างานร่างแผนสภาพัฒนาการเมือง: โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทพัฒนาการเมือง 
เสนอต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3.การเมืองของการเลือกตั้งและธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาการเมืองและ
การจัดการเลือกตั้งจังหวัดระยอง  พ.ศ.2550 ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
      พ.ศ.2551  
   1.ความสัมพันธ์เชิงอ านาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยตรง: กรณีศึกษาเทศบางเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
   2.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว โครงการส ารวจความคิดเห็นเร่ืองการรับรู้
ปัญหาและการจัดการ มลพิษของประชาชนในเขตเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง. ภาควิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
  3.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว  โครงสร้างอ านาจในจังหวัดชลบุรีกับนัยใน
การขับเคล่ือนโครงการทางสังคม สนับสนุนโดย มูลนิธินโยบายเพื่อสุขภาวะ 
 
      พ.ศ.2552  
            1.โครงการวิจัยความสัมพันธ์เชิงอ านาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.โครงการจัดท าสารานุกรมการเมืองการปกครองของไทย สถาบันพระปกเกล้า   
http://www.thaipoliticsgovernment.org/ 
  3.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว  โครงการจัดท าแผนท่ีเดินทางมิติ : การ
กระจายอ านาจกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน. สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. (สกว.) 
 
      ***พ.ศ.2556(1) 
 1.การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: กรณีศึกษา ต าบลกระแสบน อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ปี 2556 ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 
 
      ***พ.ศ.2557(2)  
  1.กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น:
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก  

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81


งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนบัสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 
 
          ***พ.ศ.2558(3) 
  1.การฟื้นฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน :กรณีศึกษาการใช้กลไกและกระบวนการของสภา
องค์กรชุมชนต าบล สนับสนุนทุนอุดหนุนจากโดยสถาบันพระปกเกล้า ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 2 
 
  ***พ.ศ.2559  (4) 
   1.การปรับตัวของชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ าเงิน ท่ามกลางกระแสโลกร้อน 
: กรณีศึกษา ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา   สนับสนุนทุนวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 
 
          ***พ.ศ.2560 (5) 
  1. ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียน ส านักนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
 
  2.ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
สู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดชลบุรี  : กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  
ส านักนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
  3.การถอดบทเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices)  สถาบันพระปกเกล้า : กรณีศึกษา 
       1. โครงการ การเฝ้าระวังและดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มลพิษจาก
โรงงาน) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  อ าภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี                                             
  2.โครงการ การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง : เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี                                                                                                       
   3. โครงการ สภา 3 วัย หัวใจเดียวกัน : เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี    
  4.โครงการแก้ไขความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (ผู้ติดเช้ือ HIV) : เทศบาลเมือง
หนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวิชาการบทความวิชาการ 
ตีพิมพ์วารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม 1-2) และน าเสนอในเวทีวิชการระดับชาติและนานานชาติ 

 
2547 1.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว  “บทบาทของรัฐและ

ประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก: กรณีศึกษานโยบาย  การจัดการกาก
พิษอุตสาหกรรม” บทความนี้ได้ผ่านการน าเสนอการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 5 

 
2548 1.“เศรษฐศาสตร์การเมืองของการเลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรง จังหวัดหนึ่ง

ในภาคตะวันออก” น าเสนอการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 6  (พ.ศ. 2548)  เร่ือง “โลก รัฐ 
ท้องถิ่น ในศตวรรษท่ี 21: การปะทะทางอารยธรรม ธรรมาภิบาล และท้องถิ่น
นิยม”   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

 
2549  1.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว “เจ้าพ่อทองถิ่น  การเมือง 

โลกาภิวัตน์” ผาสุก พงษ์ไพจิตร  (บรรณาธิการ). ในการต่อสู้ของทุนไทย: 
การเมืองวัฒนธรรมเพ่ือความอยู่รอด. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน. 

 
2550 1. “สิ่งท่ีขาดหายไปในการศึกษาการปกครองท้องถิ่นไทย” บทความนี้ได้ผ่าน

การน าเสนอ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งท่ี 8 (พ.ศ. 2550)  “เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน” คณะกรรมการสภา
วิจัยแห่งชาติ  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ส านังานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีท่ี 13-
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2550   ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ 
กรุงเทพฯ ในหัวข้อ: “การเมืองท้องถิ่น” 

 
2. ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โอฬาร ถิ่นบางเตียว “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน: มิติการกระจายอ านาจกับการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน” บทความนี้ได้ผ่านการน าเสนอสถาบันการจัดการเพ่ือ
ชนบทและสังคม มูลนิธิ บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โครงการแผนท่ีเดินทาง(Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงระหว่างประเทศ 2550 
 
 



2551 1. “ข้อสังเกตบางประการว่าด้วยโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในภาคตะวันออก
และการเมืองในองค์กรปกครองท้องถิ่น” บทความนี้ผ่านการน าเสนอท่ีประชุม
วิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเห่งชาติครั้งท่ี 9 (2551) ภายใต้
หัวข้อ “รัฐศาสตร์กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2.“การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนกรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์
เพรส  (Lotus Express) ใกล้ตลาดสดอ าเภอพานทอง อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลุบรี” บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชน: กรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) อ าเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และ  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 
ได้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
3. “การศึกษาความคิดเห็นเร่ืองการรับรู้ปัญหาและการจัดการมลพิษของ
ประชาชน  ในเขตเทศบาลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง”   บทความ
นี้ได้ผ่านการน าเสนองานประชุมวิชาการมนุษย์กับสังคม 2551 คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  4.Chaiyon Praditsil and Olarn Thinbangtieo. (2008). “Crisis fallout 
and political conflict in Rayong” in Thai Capital after the 1997 
crisis. edited by Pasuk Phongpaichit and Chris Baker Silkwork 
Books. 

 
 2552 1. “การเมืองของการเลือกตั้งและธรรมาภิบาลของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550”  บทความนี้ผ่าน
การน าเสนอท่ีประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเห่งชาติครั้ง
ท่ี 10 (2552) ภายใต้หัวข้อ"ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย” 
“ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย” ในวันท่ี 1-2 ธันวาคม 
มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ 

 
2.“ชนชั้นน าและโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นกับการเมืองการเลือกตั้งจากรูปแบบ
สภานายกเทศมตรี (Council Mayor Form) ถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
โดยตรง (The Strong Mayor Form:  ประสบการณ์จากเทศบาลต าบลบาง
ละมุง  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร”ี บทความนี้ได้ผ่านการตีพิมพ์ใน



วารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 1 กันยายน-ธันวาคม 2552 
 

2553 1. “ขบวนการการเมืองภาคประชาชนในการคัดค้านโรงงานก าจัดขยะรวม
จังหวัดระยอง” บทความนี้ผ่านการน าเสนอท่ีประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐ
ประศาสนศาสตรเเห่งชาติครั้งท่ี 11 (2553) “การเมือง” ของ “รัฐ” และ 
“ท้องถิ่น” ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์, 25-26 พฤศจิกายน 2553 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
2554 1.“กระบวนการสะสมทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของตระกูลคุณปลื้ม” 

บทความนี้ผ่านการน าเสนอท่ีประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสน
ศาสตร์เเห่งชาติครั้งท่ี 12 (2554) A Smaller World, Bigger Differences: 
รัฐศาสตร์ให้ค าตอบอะไร? วันท่ี 8-9 ธันวาค2554  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
***2556   1.การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: กรณีศึกษา ต าบล

กระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา บทความนี้ได้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม –เมษายน 2556 TCI กลุ่ม 1 

 
***2556 1.ก านันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออก บทความนี้ได้ผ่านการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่  3 กนัยายน –ธันวามคม   
2556  TCI กลุ่ม 1 

 
***2557  1.กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเอง

ของท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)    บทความนี้ได้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีที่6 ฉบบัที่  3 กันยายน –ธันวามคม   2557 TCI กลุ่ม 1 
2.Rungnapa Yanyongkasemsuk and Olarn Thinbangtieo. 
“Thailand’s Colors Politics” The Workshop on The Media and 
the Current Situation in Thailand, Center for Southeast Asian 
Studies, University of Wisconsin-Madison 17 July 2014 



***2558  1.จังหวัดระยอง : จากเศรษฐกิจชุมชนถึงทุนนิยมโลกาภิวัตน์   
  วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 1 ฉบับท่ี 1 **สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และ 
ก าลังเข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI 

 
 2.บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 24 ฉบับ 46  TCI กลุ่ม 1 

 3.ข้อสังเกตว่าด้วยแนวทางการกระจายอ านาจของคณะท างานปฏิรูปด้าน การ
ปกครองท้องถิ่นและข้อควรพิจารณาในการปฏิรูปการกระจายอ านาจแนว
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น  วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ปี  3 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2558 **สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และ ก าลังเข้าสู่
กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI 

 
 4.Book Review  The State : Theory and Issues.  วารสารเศรษฐศาสตร์

การเมืองบูรพา  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 3 ฉบับ
ท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 **สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และ 
ก าลังเข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI 

 
  5.Rungnapa Yanyongkasemsuk and Olarn Thinbangtieo. 

“Symbolic Struggle and the Politics of Elites”, 3rd International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and 
Arts SGEM 2016 Conference Proceeding, Book2 Political 
Science, Law, Finance, Economics and Tourism Volume1, 
pp567-573.  

 
  6.Yanyongkasemsuk and Olarn Thinbangtieo. “Thailand Political 

Conflict and the Patron Client System”, 3rd International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and 
Arts SGEM 2016 Conference Proceeding, Book2 Political 
Science, Law, Finance, Economics and Tourism Volume1, 
pp583-589. 

 



***2559  1.จากความอยุติธรรมในการพัฒนาฯถึงการลุกขึ้นสู้ของคนภาคประชาชนใน
ภาคตะวันออกกับยุทธศาสตร์ 3-4-5 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 4  
ฉบับท่ี 1  กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 **สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง 
และ ก าลังเข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI 

 
  2.การฟื้นฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาการใช้กลไกและ

กระบวนการของสภาองค์กรชุมชนต าบล วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 33 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559  TCI กลุม่ 2 

 
    3.การปรับตัวของชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ าเงิน ท่ามกลางกระแสโลกร้อน : 

กรณีศึกษา ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วารสารการบริหาร
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปีที่ 9 ฉบับที่4 (ตุลาคม -ธันวาม 
2559) TCI กลุ่ม 1 

 
***2560         1.การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น                                             

ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า : กรณีศึกษาต าบลกระแสบน                     
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 4  ฉบับท่ี 
2   กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  **สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และ ก าลัง
เข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI 

 
 บริการวิชาการสาธารณะและชี้น าสังคม 
  1.รายการทางโทรทัศน์ 
  1.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว มอง “เปรมโมเดล” เกิดยากเหตุบริบททางการเมืองไม่เหมือน 
“ยุคป๋า”  https://www.youtube.com/watch?v=YsyKEO0BkKs 
  2.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ตอน ทางออกหรือทางตัน ประชามติ 1/2559 
https://www.youtube.com/watch?v=tKL13lcdLwQ 
  3.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  คม-ชัด-ลึก 1ปี คืนสุข?  
https://www.youtube.com/watch?v=X3FYrK63ej8 
  4.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ตอน  ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เลือกตั้ง 
2 ก.พ.เป็นโมฆะ (21 มี.ค.57)  https://www.youtube.com/watch?v=Oo8ToNmD5mE 
  5.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว   ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : "ปลาผิดน้ า" คิวแทรก "ชนวนร้าว" 
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป (3 มี.ค. 58)  https://www.youtube.com/watch?v=2ro7Bj3j7Ks 

https://www.youtube.com/watch?v=YsyKEO0BkKs
https://www.youtube.com/watch?v=tKL13lcdLwQ
https://www.youtube.com/watch?v=X3FYrK63ej8
https://www.youtube.com/watch?v=Oo8ToNmD5mE
https://www.youtube.com/watch?v=2ro7Bj3j7Ks


  6. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว    สุดซอย...มาสุดทาง ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Se9xTUbPmiI 
  7. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว    เถียงให้รู้เรื่อง : "บทเฉพาะกาล" แก้วิกฤตชาติได้จริงหรือ ? 
(22 มี.ค. 59) https://www.youtube.com/watch?v=istZW0smJ4g 
   8. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว     คม-ชัด-ลึก 'ยืด อยู่ ยาว'?  
https://www.youtube.com/watch?v=y-IKrY1Gik8 
  9. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  ตอบโจทย์ Thai PBS : กางแผน "สปช." เข็มทิศผ่าวิกฤต
ประเทศ 2 10 2014 https://www.youtube.com/watch?v=D7BACRoDQLI 
  10. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  เถียงให้รู้เรื่อง ประเด็น ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง "เดินหน้า" "หรือ 
ถอยหลัง" https://www.youtube.com/watch?v=VpWn0GO77-s 
  11.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  เถียงให้รู้เร่ือง : ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เดินหน้า หรือ ถอยหลัง 
18-6-2015  https://www.youtube.com/watch?v=9c4khATGsDk 
  12.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  เถียงให้รู้เร่ือง : กรรมการยุทธศาสตร์ฯ แก้วิกฤตชาติ ได้จริง
หรือ ? (20 ส.ค. 58)  https://www.youtube.com/watch?v=UcbUVXCmt80 
  13.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : จัดระเบียบ "เจ้าพ่อ-มาเฟีย-ผู้มี
อิทธิพล" งานยาก "รัฐบาล คสช." (26 ต.ค. 58) 
https://www.youtube.com/watch?v=6n6PXfr7H8s 
 

การปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี 2556-2560  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

นอกเหนือจากภารกิจการสอนมีภารกิจอื่นดังนี้ 
1.งานวิจัย 

ปี ชื่อวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 
 

2556 
การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับ
ชุมชน: กรณีศึกษา ต าบลกระแสบน อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ส่วนตัว 150,000 

2557 กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น:
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

ส านักงานกองทุน
สนับสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

401,500 

2558 การฟื้นฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน:
กรณีศึกษาการใช้กลไกและกระบวนการของ
สภาองค์กรชุมชนต าบล 

สถาบันพระปกเกล้า 35,000   

https://www.youtube.com/watch?v=Se9xTUbPmiI
https://www.youtube.com/watch?v=istZW0smJ4g
https://www.youtube.com/watch?v=y-IKrY1Gik8
https://www.youtube.com/watch?v=D7BACRoDQLI
https://www.youtube.com/watch?v=VpWn0GO77-s
https://www.youtube.com/watch?v=9c4khATGsDk
https://www.youtube.com/watch?v=UcbUVXCmt80
https://www.youtube.com/watch?v=6n6PXfr7H8s


2559 การปรับตัวของชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ าเงิน 
ท่ามกลางกระแสโลกร้อน :กรณีศึกษา ต าบลไม้
รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

100,000  

2560 1. ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียน (นักวิจัย
ร่วม) 
 
2.ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัด
ชลบุรี  : กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
 
 
3.การถอดบทเรียนองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices): กรณีศึกษา 
1. โครงการ การเฝ้าระวังและดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มลพิษจาก
โรงงาน) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  
อ าภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี                                            
2.โครงการ การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง : 
เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี                                                                                                                
3. โครงการ สภา 3 วัย หัวใจเดียวกัน : 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี   
4.โครงการแก้ไขความขัดแย้งและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ (ผู้ติดเช้ือ HIV) : เทศบาล
เมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                                                      

ส านักนักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 
 
 

ส านักนักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 
 
 
 
สถาบันพระปกเกล้า 

  388,200 
 

 
 
 

  387,000 
 
 

 
 
 
100,000  

 

 

 



2.บทความวิชาการ 

ปี ชื่อบทความ ประเภท
บทความ 

วารสารที่ตีพิมพ์ 

2556 1.การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองใน
ระดับชุมชน: กรณีศึกษา ต าบลกระแสบน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
2.ก านันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออก 
 

บทความวิจัย 
 
 
 
 
 

 
บทความวิชาการ 

วารสารวิชาการ การเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 
1   มกราคม –เมษายน  2556  
(TCI กลุ่ม 1) 
 
วารสารวิชาการ การเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่  
3 กันยายน –ธันวามคม   2556 
(TCI กลุ่ม 1) 
 
 

2557 1.กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 
 
 
2.Rungnapa Yanyongkasemsuk and 
Olarn Thinbangtieo.“Thailand’s 
Colors Politics”The Workshop on 
The Media and the Current Situation 
in Thailand 

บทความวิจัย 
 
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ 

วารสารวิชาการ การเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 6 
ฉบับที่  3 กันยายน –ธันวามคม   
2557 (TCI กลุ่ม 1) 
 
Center for Southeast Asian 
Studies, University of 
Wisconsin-Madison 17 July 
2014 
 

2558 1.จังหวัดระยอง : จากเศรษฐกิจชุมชนถึง
ทุนนิยมโลกาภิวัตน์   
 
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา  คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 
1 ฉบับที่ 1 **สภามหาวิทยาลัย
บูรพารับรอง และ ก าลังเข้าสู่
กระบวนการยื่นพิจารณา
มาตรฐาน TCI 
 



2.บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 
 
 
 
3.ข้อสังเกตว่าด้วยแนวทางการกระจาย
อ านาจของคณะท างานปฏิรูปด้าน การ
ปกครองท้องถิ่นและข้อควรพิจารณาในการ
ปฏิรูปการกระจายอ านาจแนวเศรษฐศาสตร์
การเมืองท้องถิ่น 
 
 
 
 
4. Book Review  The State : Theory 
and Issues. 
 
 
 
 
 
 
 
5.Rungnapa Yanyongkasemsuk and 
Olarn Thinbangtieo. “Symbolic 
Struggle and the Politics of Elites” 
 
 
 
 
 
 
 
 6.Yanyongkasemsuk and Olarn 
Thinbangtieo. “Thailand Political 
Conflict and the Patron Client 
System” 

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา  ปีที่ 24 ฉบับ 46  (TCI 
กลุ่ม 1) 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา  คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี  3 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2558 **สภา
มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และ 
ก าลังเข้าสู่กระบวนการยื่น
พิจารณามาตรฐาน TCI 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2558      **สภา
มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และ 
ก าลังเข้าสู่กระบวนการยื่น
พิจารณามาตรฐาน TCI 
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Multidisciplinary Scientific 
Conference on Social 
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3rd International 
Multidisciplinary Scientific 
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and Tourism Volume1, 
pp583-589. 

2559 1.จากความอยุติธรรมในการพัฒนาฯถึงการ
ลุกขึ้นสู้ของคนภาคประชาชนในภาค
ตะวันออกกับยุทธศาสตร์ 3-4-5  
 
 
 
 
 
 
2.การฟื้นฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน : 
กรณีศึกษาการใช้กลไกและกระบวนการของ
สภาองค์กรชุมชนต าบล  
 
 
 
 3.การปรับตัวของชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ า
เงิน ท่ามกลางกระแสโลกร้อน: กรณีศึกษา 
ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
 

บทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทความวิจัย 
 
 

 
 

 
บทความวิจัย 

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา  คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 4 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2558**
สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง 
และ ก าลังเข้าสู่กระบวนการยื่น
พิจารณามาตรฐาน TCI 
 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 33 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559  (TCI กลุ่ม 2) 
 
วารสารการบริหารท้องถิ่น 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปีที่ 
9 ฉบับที่4 (ตุลาคม-ธันวาม 
2559) (TCI กลุ่ม 1) 

2560 1.การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การเมืองท้องถิ่นด้วยวิธีการประวัติศาสตร์
บอกเล่า: กรณีศึกษาต าบลกระแสบนอ าเภอ
แกลง  จังหวัดระยอง 

บทความวิชาการ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา  คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 4  ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  
**สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง 
และ ก าลังเข้าสู่กระบวนการยื่น
พิจารณามาตรฐาน TCI 

 
3.เอกสารประกอบการสอน / ค าสอน  / ต ารา   
  1.เอกสารประการสอนวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2556 
  2.ต าราการวิชาปกครองท้องถิ่นไทย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  2558 
   3.ต าราวิชาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2559 



   4.เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2558 
   5.เอกสารค าสอนวิชาประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย (ก าลังด าเนินการ) คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  2559 
   6.ต าราการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน   (ก าลังด าเนินการ)  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2559 
   7.รวมบทความเพื่อประกอบการสอนวิชาการเมืองท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2559 
  8. ชุดวิชา 82714 (50823004)  หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น  หน่วยท่ี 7 
แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   9. ชุดวิชา 81713 การวิเคราะห์การเมือง หน่วยท่ี  10 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

4.บริการวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
   4.1 กรรมการพิจารณาบทความวิชาการ ( Peer Reviewers) 
 ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “คุณลักษณะของนักการเมืองไทยท่ีมีสายสัมพันธ์แบบตระกูล
การเมือง”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ   

ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดให้โทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ”์. ใน การประชุม
วิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ผู้พิจารณาบทความในวารสารส่ือสารการเมือง ฉบับปีการศึกษา 2558. วิทยาลัยส่ือสาร
การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 

ผูพ้ิจารณาบทความเร่ือง “บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
ก าพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/ เอดส์”. วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากโรงเรียน
เอกชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “แบบจ าลองเชิงสาเหตุการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากร”. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การพนันใน
พื้นท่ีกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและอารมณ์ในชุมชนชนบท
ภาคตะวันออก”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “การ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์สะท้อนภาพพฤติกรรมทาง
การเมืองและการบริหารของประเทศไทย: กรณีช่วงหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2557 – 3 
กรกฎาคม 2559”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

ผู้พิจารณาบทความเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของแพทย์ในระบบราชการ”. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  1.วารสารการบริหารงานท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  3.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  4.วารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
  5.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  6.วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  7.วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  8.วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 
  9.วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  10.วารสารวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 
 

  4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ (องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ /องค์กรมหาชน / สถาบันการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม) 

  1.อนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
  2.อนุกรรมการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 
  3.อนุกรรมการการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยนชน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ 
  4.กรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
  5.รองประธานคณะท างานงานเครือข่ายภาคประชาชนระดับจังหวัดชลบุรี  สภาพัฒนาการเมือง 
 
 
 
 



  4.3 บริการวิชาการสาธารณะและชี้น าสังคม 
  4.3.1รายการทางโทรทัศน์ 
  1.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว มอง “เปรมโมเดล” เกิดยากเหตุบริบททางการเมืองไม่เหมือน “ยุคป๋า”  
https://www.youtube.com/watch?v=YsyKEO0BkKs 
  2.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ตอน ทางออกหรือทางตัน ประชามติ 1/2559 
https://www.youtube.com/watch?v=tKL13lcdLwQ 
  3.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  คม-ชัด-ลึก 1ปี คืนสุข?  
https://www.youtube.com/watch?v=X3FYrK63ej8 
  4.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ตอน  ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็น
โมฆะ (21 มี.ค.57)  https://www.youtube.com/watch?v=Oo8ToNmD5mE 
  5.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว   ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : "ปลาผิดน้ า" คิวแทรก "ชนวนร้าว" รัฐธรรมนูญ
ฉบับปฏิรูป (3 มี.ค. 58)  https://www.youtube.com/watch?v=2ro7Bj3j7Ks 
  6. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว    สุดซอย...มาสุดทาง ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Se9xTUbPmiI 
  7. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว    เถียงให้รู้เรื่อง : "บทเฉพาะกาล" แก้วิกฤตชาติได้จริงหรือ ? (22 มี.ค. 
59) https://www.youtube.com/watch?v=istZW0smJ4g 
   8. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว     คม-ชัด-ลึก 'ยืด อยู่ ยาว'?  
https://www.youtube.com/watch?v=y-IKrY1Gik8 
  9. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  ตอบโจทย์ Thai PBS : กางแผน "สปช." เข็มทิศผ่าวิกฤตประเทศ 2 10 
2014 https://www.youtube.com/watch?v=D7BACRoDQLI 
  10. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  เถียงให้รู้เรื่อง ประเด็น ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง "เดินหน้า" "หรือ ถอยหลัง" 
https://www.youtube.com/watch?v=VpWn0GO77-s 
  11.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  เถียงให้รู้เรื่อง : ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เดินหน้า หรือ ถอยหลัง 18-6-2015  
https://www.youtube.com/watch?v=9c4khATGsDk 
  12.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  เถียงให้รู้เรื่อง : กรรมการยุทธศาสตร์ฯ แก้วิกฤตชาติ ได้จริงหรือ ? (20 
ส.ค. 58)  https://www.youtube.com/watch?v=UcbUVXCmt80 
  13.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : จัดระเบียบ "เจ้าพ่อ-มาเฟีย-ผู้มีอิทธิพล" งาน
ยาก "รัฐบาล คสช." (26 ต.ค. 58) https://www.youtube.com/watch?v=6n6PXfr7H8s 
 
   4.3.2 การสัมภาษณ์ในสื่อหนังสือพิมพ์ 

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (18 กรกฎาคม 2558). มองอย่างไร? ไฟเขียว “บ้านเลขท่ี” คืนสังเวียน. มติชน
รายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (1 สิงหาคม 2558).  “มูลนิธิ กปปส.” เคลื่อน ในมุมมองนักวิชาการ. มติชนรายวัน, 
2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (11 สิงหาคม 2558). เอกซเรย์ 1 ปีปฏิรูป สปช. ปลื้ม สอบผ่าน นักวิชาการให้ 
“ตก”. มติชนรายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (13 สิงหาคม 2558). เจาะปมร้อน “ม. 260” “สืบทอด” หรือ “ปรองดอง”. มติชน
รายวัน, 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=YsyKEO0BkKs
https://www.youtube.com/watch?v=tKL13lcdLwQ
https://www.youtube.com/watch?v=X3FYrK63ej8
https://www.youtube.com/watch?v=Oo8ToNmD5mE
https://www.youtube.com/watch?v=2ro7Bj3j7Ks
https://www.youtube.com/watch?v=Se9xTUbPmiI
https://www.youtube.com/watch?v=istZW0smJ4g
https://www.youtube.com/watch?v=y-IKrY1Gik8
https://www.youtube.com/watch?v=D7BACRoDQLI
https://www.youtube.com/watch?v=VpWn0GO77-s
https://www.youtube.com/watch?v=9c4khATGsDk
https://www.youtube.com/watch?v=UcbUVXCmt80
https://www.youtube.com/watch?v=6n6PXfr7H8s


โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (14 กันยายน 2558). ถอดรหัสสภาขับเคลื่อนฯ ต้องเปิดกว้างภาคปชช. มติชน
รายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (19 กันยายน 2558). “นักวิชาการ”- ช าแหละสูตรยกร่าง รธน.. มติชนรายวัน, 8. 
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (4 ตุลาคม 2558). วิพากษ์...บทบาท สปท. ตั้งธง “ขับเคลื่อน-ปฏิรูป” อย่างไร. มติ

ชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (31 ตุลาคม 2558). วิพากษ์ “ม.44” หนุนปฏิรูป-ลดขั้นตอน. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (9 พฤศจิกายน 2558). โมเดล “กกต.” ใหม่ เลือกคนดีเข้าสภา. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (16 พฤศจิกายน 2558). เสียงโต้กลับถึง “มีชัย” ที่มานายกฯ “วิตถาร”. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (21 พฤศจิกายน 2558). กรธ. ติดดาบ “ปปช-ศาล” ฟันแทนสว.. มติชนรายวัน, 

10.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (30 พฤศจิกายน 2558). เสียงวิพากษ์... จาก “เรือแป๊ะ” สู่ “แพยนต์”. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (24 ธันวาคม 2558). วิพากษ์ ส.ว. ลากตั้ง ฉบับ 20 กลุ่มลากไขว้. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (24 มกราคม 2559). บทบาท “ปชป.-ชายหมู” ภาวะ “ตัดบัวไม่เหลือใย”. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (26 มกราคม 2559). ถอดรหัส “จุดแข็ง-จุดอ่อน” รธน. ฉบับ “ลดโลกร้อน”. มติ

ชนรายวัน, 2.  
 
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (17 กุมภาพันธ์ 2559). ส่องกล้อง  “คุมประชามติ ยาแรง-ก าลังดี?. มติชนรายวัน, 

2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (25 กุมภาพันธ์ 2559). “นักวิชาการ-เอกชน”วิพากษ์กลไกพิเศษข้อ  16 คุม 5 ปี. 

มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (9 มีนาคม 2559). นักวิชาการ-นักการเมืองค้านถามพ่วงประชามติ ระวังคนหมั่นไส้

คว่ า “รธน.”. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (15 มีนาคม 2559). นักวิชาการถอดรหัส “บิ๊กจิ๋ว” เกมเปิดบ้าน สงครามตัวแทน-

ต่อรอง?. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (18 มีนาคม 2559). วิพากษ์ “ผบ.เหล่าทัพ” นั่งสว. อ านาจทับซ้อน. มติชนรายวัน, 

11.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (24 มีนาคม 2559). นักวิชาการวิพากษ์ร่างใหม่ ระน.เวอร์ชั่นบทเฉพาะกาล. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (1 เมษายน 2559). เจาะร่าง รธน. “กลไกแก้วิกฤต” กับปมสัดส่วน “เสียงข้าง

มาก”. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (12 เมษายน 2559). จุดยืน-ท่าที “2 พรรคใหญ่” ชี้อนาคต “รธน. ฉบับมีชัย”. มติ

ชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (17 เมษายน 2559). ถอดรหัสรับมือ รธน. ไม่ผ่าน ย าร่างเก่า 4 ฉบับมาใช้แทน. มติ

ชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (15 พฤษภาคม 2559). วิพากษ์ข้อเสนอ “มีชัย” “รับไว้ก่อนค่อยแก้ทีหลัง”. มติชน

รายวัน, 2.  



โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (31 พฤษภาคม 2559). นักวิชาการวิเคราะห์ ชนวนเหตุ “คสช.” ปลดล็อก. มติชน
รายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (13 มิถุนายน 2559). มุมมองนักวิชาการ ถกรธน. ในค่ายทหาร. มติชนรายวัน, 2.  
 
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (16 มิถุนายน2559). “อจ.-การเมือง” ส่องท่าที กกต. แก้เนื้อเพลง – ย้ายเวที ส่ง

สัญญาณถอย?. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (24 มิถุนายน 2559). นักวิชาการวิพากษ์ท่าที “รบ.-นปช.” ฟ้อง “ยูเอ็น”. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (4 กรกฎาคม 2559). ถอดรหัสร้อน “เซตซีโร่” ล้างไพ่พรรคการเมือง. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (7 กรกฎาคม 2559). นักวิชาการชี้แนวโน้ม 30 วันก่อนประชามติ รธน. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (10 กรกฎาคม 2559). ปชต. ใหม่ชี้แค่เห็นแย้ง-ปกซ้ า ปัด “รธน. ปลอม”. มติชน

รายวัน, 10.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (14 กรกฎาคม 2559). นักวิชาการชี้ทางออก “สุขุมพันธ์” ติดอุโมงค์ไฟ. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (26 กรกฎาคม 2559). จุดยืนพรรค “เอสเอ็มอี” กับประชามติร่าง “รธน.”. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (30 กรกฎาคม 2559). ทิศทาง-แนวโน้ม หลังประชามติ 7 ส.ค.. มตชินรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (1 สิงหาคม 2559). โค้งสุดท้ายประชามติ! เวทีดีเบต-ปลุกโหวต 7 ส.ค.. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (21 สิงหาคม 2559). เสียง “นักวิชาการ”วิพากษ์ เจตนารมณ์ “ค าถามพ่วง”. มติ

ชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (27 สิงหาคม 2559). วิพากษ์โมเดล... ปฏิรูปท้องถิ่นฉบับ “สปท.”. มติชนรายวัน, 

2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (29 สิงหาคม 2559). ถอดรหัส “เปรมโมเดล” ชู “บิ๊กตู่” ตามรอย “ป๋า”. มติชน

รายวัน, 2.  
 
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (13 กันยายน 2559). นักการเมือง-อาจารย์ แย้ง “กกต.” เพ่ิมดาบ แจกโทษ

เลือกตั้ง 4 ใบ. มติชนรายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (15 กันยายน 2559). วิพากษ์ไอเดีย กกต. จับแคนดีเดตนายกฯ ดีเบต. มติชน

รายวัน, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (18 พฤศจิกายน 2559). ประเมินนัยยะแฝง “เซตซีโร่” องค์กรอิสระ. มติชนรายวัน

, 2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (9 ธันวาคม 2559). ชี้เป้า “จุดเด่น-จดุด้อย” ร่างกม.พรรคการเมือง. มติชนรายวัน, 

2.  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (27 ธันวาคม 2559). นักวิชาการช าแหละผลโพล รบ.รัฐประหารดีกว่าเลือกตั้ง. มติ

ชนรายวัน, 2.  



โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (21 มกราคม 2560). นักวิชาการ-นักการเมืองวิพากษ์ “ปฏิวัติ” เพราะประชาชน
หนุน. มติชนรายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (1 กุมภาพันธ์ 2560). นักวิชาการวิพากษ์โพล ปมชู “บิ๊กตู่” คุมปรองดอง. มติชน
รายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (26 กุมภาพันธ์ 2560). วิพากษ์ “หน้าที่-จริยธรรม” 7 สนช. ไม่ลงมติ-ลาประชุม. 
มติชนรายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (15 มีนาคม 2560). วิพากษ์สูตรปรองดอง “สปท.” เยียวยาม็อบ-ไม่สะเด็ดน้ า. มติ
ชนรายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (19 เมษายน 2560). นักวิชาการ “ส่องกล้อง” “การเมือง” หลังสงกรานต์. มติชน
รายวัน, 2.  

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (25 เมษายน 2560). “นักการเมือง-อจ.” รุมค้านบังคับเก็บค่าสมาชิกพรรค. มติชน
รายวัน, 2.  
 
   4.4 วิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะ 
  วิทยากร “โครงการเวทีปฏิรูปประเทศไทย: เพ่ือการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน”. วันที่ 9 
ตุลาคม 2557 จัดโดย กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ส านักงานกิจการยุติธรรม” 

วิทยากร “โครงการบริการวิชาการ หัวข้อเรื่อง เข้าถึงประชาธิปไตย เข้าใจการปกครองท้องถิ่น”. วันที่ 21 
สิงหาคม 2557 จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  

วิทยากร “โครงการสิงห์อีสามสัมพันธ์ ครั้งที่ 6  หัวข้อเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการพัฒนา
ประเทศ”. วันที่ 28 มกราคม 2559 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.  

วิทยากร “เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านรายการ “สปช. เสียงประชาชน”” . วันที่ 26 
มิถุนายน 2558 จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูป
แห่งชาติ.  

วิทยากร “โครงการเตรียมความพร้อม และนิเทศการฝึกงานของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 หัวข้อ 
เตรียมความพร้อมฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพในด้านการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น” วันที่ 10 สิงหาคม 2559 จัด
โดย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยากร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง หัวข้อ การปฏิรูปท้องถิ่น” วันที่ 31 สิงหาคม 2559  จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

วิทยากร “โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ สื่อกับการเมืองหลังประชามติ” วันที่ 17 กันยายน 2559 จัด
โดย สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยากร “การอภิปรายทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. 
เรื่อง ประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนผ่าน ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จัดโดย สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิทยากร “เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังพลเมืองเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย หัวข้อ พลังพลเมืองเพ่ือการ
ปฏิรูปประเทศไทยภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เดือนกันยายน 2559  จัดโดย ส านักงานสภาพัมนา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า 



วิทยากร “โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หัวข้อ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการพัฒนาชุมชน
ตนเอง และ การน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการชุมชน” วันที่ 8 มิถุนายน 2559 จัดโดยเทศบาลเมืองบ้าน
สวน จังหวัดชลบุร ี

วิทยากร “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุจริต เรื่อง บทบาทของประชาชนในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต” วันที่ 18 มีนาคม 2559 จัดโดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดชลบุรี 

วิทยากร “โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง หัวข้อ หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 2 มีนาคม 2560 จัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุร ี

วิทยากร “รายวิชา 2401611 การเมืองท้องถิ่น และการบริหารจัดการ หัวข้อ การเมืองท้องถิ่นในภูมิภาค
ตะวันออก” คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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