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พ.ศ. 2561 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)  
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พ.ศ. 2546 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
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พ.ศ. 2537 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ นโยบายสาธารณะ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ,  
 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ผลงานวิชาการ 

บทความวิจัย 
อารี ผสานสินธุวงศ์. ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2559. 

อารี ผสานสินธุวงศ์. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สำเร็จการศึกษาปี 

การศึกษา 2557. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 

ครั้งที่ 4” ภายใต้ชื่อ  “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนา 

บุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญา ในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” การ 

ประชุมครั ้งนี ้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์.

บทความวิชาการ 



อารี ผสานสินธุวงศ์. การนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำด้าน 
 สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม” ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ในโอกาส การสัมมนาวิชาการ ในโครงการสถาปนาคณะสังคม 
สงเคราะห์ศาสตร์ครบรอบ 60 ปี “60 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : คุณค่าของวิชาชีพและพลัง 
สู่การพัฒนาสังคม”  

งานวิจัย 

อนุสรณ์ ธรรมใจ, โชคชัย สุทธาเวศ และเทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ และคณะ. 2560. โครงการวิจัยเรื่อง 

รายงานการศึกษาวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน (The  

Performance Evaluation of the Compensation Fund). แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ 

จาก สำนักงานประกันสังคม (สปส.).  

 
พรรณธิดา เหล่าพวงศักดิ์,  ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ อารี ผสานสินธุวงศ์. 2560. โครงการย่อยท่ี 3  

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพทางการ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี. แหล่งสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
วิทยากร/คณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) ประจำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา      

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมกฎหมายแรงงานแห่งประเทศไทย 
วิทยากร“โครงการแบ่งปันประสบการณ์หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”. จัดโดย อ.ดร.จริยาภรณ์  
 เจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2707C  
 โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์  
 ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง และ ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์. 
วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
   2562 และวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ สถาบันวิจัย 
   และ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   



        
ประชุม/สัมมนา/การอบรม/ศึกษาดูงาน 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 6 จัดโดยสถาบัน 

 คลังสมองของชาติ ณ วันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562. 

อารี  ผสานสินธุวงศ์. โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ใน 
 ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562DIMA & BSRU (Thailand) Language and Culture Exchange 
 2019. The Education Program entitled “BSRU Language & Culture Training Program”  
 at Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) from July 1-12, 2019. 

อารี  ผสานสินธุวงศ์. เข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 4 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ 
 วิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 ระหว่างวันที่   - เมษายน 2559 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. อบรมหลักสูตร “การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์” รุ่นที่ 164 จัดโดยคณะ 
   เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2560. 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. อบรมหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 1 (นปปร.1)” จัดโดย 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงแรงงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
  ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2557. 

อารี ผสานสินธุวงศ์. อบรมหลักสูตร “TU TESOL” organized by The Language Institute, 
  Thammasat University. 30 hours form 25 July-29 August 2015. 

อารี ผสานสินธุวงศ์. อบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” รุ่นที่ 2/2562 
 จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 
 101 ประชาสังคมอุดมพิพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและ 
 สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. 
อารี ผสานสินธุวงศ์. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” บรรยายโดย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรี 
 สุริยวงศ์ ชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2) วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 3) วิชาการวิเคราะห์นโยบาย 
 4) วิชาการบริหารการพัฒนา 



 5) วิชาการจัดการความรู้ 
 6) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
 7) วิชาการประเมินบุคคล 
 8) วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 9) วิชาทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
 11) วิชาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
 12) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
 13) วิชาสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 
 14) วิชาความเป็นพลเมือง 


