
                                                                                                      

 
 
 
 
ประวัต ิ ดร.ทิวากร  เหลา่ลือชา    
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ    

1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย   (ต.ม.) 
2. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย   (ท.ม.) 
3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   (ท.ช.) 

 
ประวัติส่วนตัว 
  เกิดเมื่อวันท่ี  10 กรกฎาคม  2518  อายุ  40 ปี 

ภูมิล าเนาเดิม 40 หมู่ท่ี 4 บ้านมะค่า ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 44/36 หมู่บ้านอิงฟ้า ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร    

   
ประวัติครอบครัว 
  บิดา นายทองพูน  เหล่าลือชา    อาชีพ ข้าราชการบ านาญ อดีต ข้าราชการครู 
  มารดา นางค าปุน  เหล่าลือชา    อาชีพ แม่บ้าน  
  สมรสกับ นางร าไพพรรณ  เหล่าลือชา  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  ภาควิชาบริหารธุรกิจ  
                                    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน   
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

  มีบุตร 2 คน     คนท่ี  1 เด็กหญิงชนกานต์  เหล่าลือชา    
            ศึกษาอยู่ท่ี  โรงเรียนเซนต์โยเซพมุกดาหาร  ระดับประถมศึกษา 

           คนท่ี  2 เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา       
 ศึกษาอยู่ท่ี  โรงเรียนเซนต์โยเซพมุกดาหาร ระดับอนุบาล 

 
ประวัติการรับราชการ 

เร่ิมรับราชการเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2548  (ระดับ 4)          
2548-2550    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู สังกัด  ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  (ระดับ 4-5) 
                      ส านักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 2551–2552 ต าแหน่ง ครู  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู สังกัด ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
ส านักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 6) 

 2553–2554 ต าแหน่ง ครูช านาญการ  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู สังกัด ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน   
ส านักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 7) 

 2555-2558 ต าแหน่ง ครูช านาญการ  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัด ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน   
ส านักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 7) 

 2558-ปัจจุบัน ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ส านักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (ระดับ 8) 

 

 



 
ประวัติการศึกษา 
 ประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า  จังหวัดมหาสารคาม 
 มัธยมศึกษา    โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 

ปรญิญาตรี    พ.ศ. 2537 ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  ทางทรัพยากรมนุษย์   
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม ปริญญาบัตร เลขท่ี 330085 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2541  

ปรญิญาโท    พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการ    
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   แผนท าปริญญานิพนธ์ 

                  หัวข้อวิจัย กลยุทธ์การตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญาบัตร ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2546  

ประกาศนียบตัรนกัธรรมชั้นตรี  ส านักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร  
                            (ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด มหาชน  

        ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ใบประกาศนียบัตร เลขท่ี กท.1447/24589 ลงวันท่ี 30 ธันาวาคม 2547  
วิชาชีพ        ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

                             (ได้รับทุนการศึกษาจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
       ใบประกาศนียบัตร เลขท่ี พน.140097/2550 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2550 

ปรญิญาเอก   พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษา บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
       The North Eastern University สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

                           Doctor of Business Administration (Management/Human resource management)  
      หัวข้อวิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 
      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
           ปริญญาบัตร เลขท่ี 0043/2558ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558    

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 58303050227710 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2558   
 
                    
ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 1. สัมฤทธิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร นักวิจัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                (ได้รับทุนการศึกษาและฝึกอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยเครือข่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

2. หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
3. ผ่านการฝึกอบรม e-Training หลักสูตรการวิจัยเพือ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
4. หลักสูตร การบริหารโครงการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษาการจัดท าผลงานวิชาการของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน 
     เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ  

 
ประวัติการท างาน 
 2538-2542     เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นีสเทริน์ อิสดัสทรี จ ากัด ต าแหน่ง  
 2542- 2546   ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาภาคสนามบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)   
                                 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาภาคสนาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ส านักงานใหญ่  
 2546-2548     ต าแหน่งรองผู้จัดการแผนกวางระบบงานพัฒนาบุคคล บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด (มหาชน)  
                                ส านักฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ในเครือเจริญภัณฑ์ ซี.พี. (CP) ส านักงานใหญ่  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjABahUKEwjK9diblaPIAhXIGJQKHbVUD-o&url=http%3A%2F%2Fwww.neu.ac.th%2F&usg=AFQjCNHgmVEMLY9h9mq4jJOaoDlTj8uScg&sig2=idDpsHWiQA_dyZqsQUPNhw&bvm=bv.104317490,d.dGo


ประสบการณ์คณะท างาน 
 1. คณะท างานท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2552-2556 ให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 
 2.  คณะท างานพัฒนาตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน (ระดับส านักบริหารงานฯ) 
 3.  คณะท างานจัดท าข้อเสนอนโยบายเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนในวิทยาลัยชุมชน (ระดับส านักบริหารงานฯ) 
 4.  คณะท างานจัดท าแผนปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบวิทยาลัยชุมชน (ระดับส านักบริหารงานฯ) 
 5.  คณะท างานลุ่มน้ าสาขา ลุ่มน้ าห้วยน้ าโมง  จังหวัดอุดรธานี 
 6.  คณะท างานจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนอุดรธานี แต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  

7.  ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 2 สมัย ปี พ.ศ. 2550-2555 
 8.  คณะท างานวิจัยหน้ีสินนอกระบบในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 9.  ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                (องค์การมหาชน) สมศ. ในระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558    
 10.  ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน 
 11.  ผู้แทนครูในกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 
  1.การวางระบบพัฒนาบุคคลและองค์กร ( HRD and  OD) ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี   
 
งานหนังสือและต ารา 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการตลาด สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2557 
 2. เอกสารประกอบการสอนวิชา องค์การและการจัดการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
 
งานวิจัย 
    1. พ.ศ. 2546 วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว Long Stay ในเขตกรงุเทพมหานคร 
    2. พ.ศ. 2546 วิจัย กลยุทธ์การตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. พ.ศ. 2550 วิจัย การศึกษาต้องการของชุมชนในจังหวัดหนองบัวล าภู   

4. พ.ศ. 2550 วิจัย การศึกษาชุมชน ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู   
5. พ.ศ. 2553 วิจัยการศึกษาหน้ีสินนอกระบบในจังหวัดมุกดาหาร ทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
6.  พ.ศ. 2555 วิจัย การพัฒนาตราสินค้าของชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร  
7.  พ.ศ. 2556 วิจัย การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดของชุมชนผลผลิตถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
8.  พ.ศ. 2557 วิจัย การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานทางการตลาดของชุมชนผลผลิตถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
9.  พ.ศ. 2558 วิจัย การพัฒนาแผนการตลาดของชุมชนผลผลิตถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
10.  พ.ศ. 2559 วิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภค 
                    ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
11.  พ.ศ. 2559 วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนผลผลิตถ่ัวลิสงในจังหวดัมุกดาหาร 

 
งานน าเสนอผลงานวิชาการ 

1. หัวข้อวิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 
    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 
2. หัวข้อวิจัย การจัดการความรู้ทางการตลาดถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
    ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 

 
 
 



 
งานการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

 1.หัวข้อวิจัย รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 
     ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

 
งานอาจารย์พิเศษ 
 1. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์หนองบัวล าภู  ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปัจจุบัน 
 2. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์หนองบัวล าภู  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์และการปกครอง 
 3. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิชาองค์การและการจัดการ 
 4. ปฎิบัติการสอนพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รายวิชา หลักการตลาด 
 

งานวิทยากร  
 1. วิทยากรบรรยายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดหนองบัวล าภู ในปีงบประมาณ 2550 – 2551  
 2. วิทยากรบรรยายกลยุทธ์การตลาดสินค้าชุมชน Community  Product  Marketing  of  Strategy  by  OTOP  
               ให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู   

    ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2554    
 3. วิทยากรและท่ีปรึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดหนองบัวล าภู ให้กับ 
               ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 -2551 
 4. วิทยากรจัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

    จังหวัดหนองบัวล าภู ปี พ.ศ.  2551  
 5. วิทยากร หัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ให้กับส านักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2555 
 6. วิทยากร หัวข้อ การจัดท าแผนปฎิบัติราชการระดับจังหวัดส านักงานยติธรรมจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี   

    ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2555 
 7. วิทยากร หัวข้อ กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดสินค้าทางการเกษตร  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557 
 8. วิทยากร หัวข้อ การพัฒนาองค์กร ให้กับเรือนจ าจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 
 9. วิทยากร หัวข้อ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดมุกดาหาร   

    ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 25558 
10. วิทยากร หัวข้อ กลยุทธ์ทางการตลาดรองรับ AEC ในประเทศ CLMV  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 25558 

 
ผลงานดีเด่น 
 1. วางระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู ส่งผลการได้รับการรับรอง 
              ภายนอกรอบสองอยูใ่นระดับดีมาก เป็นอันดับหน่ึงในกลุ่มวิทยาลัยชุมชน ท้ัง 19 แห่ง ในการประเมินรอบ 2 
 

 คติประจ าใจ   ค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน   
 

 ติดต่อ    
  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 199 หมู่ท่ี 10 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 

โทรศัพท์  042 -611117 (ท่ีบ้าน)  
โทรศัพท์  042 –049749  (ท่ีท างาน) 
โทรสาร  042 –049748 (ท่ีท างาน)    
โทรศัพท์มือถือ  0-82 11-2 159- 0   
ID LINE:  0-82 11-2 159- 0   
 
 
 



Facebook: https://www.facebook.com/Tiwakorn.laoluecha 
e-mail  :  Kornmaha@gmail.com  
เว็ปไซต์เพื่อการเรียนการสอนนายทิวากร  เหล่าลือชา    : www.nbcc.ac.th/teacher/tiwakorn/index.html 
เว็ปไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นายทิวากร  เหล่าลือชา   : http://gotoknow.org/blog/tiwakorn 
เว็ปไซต์เพื่อการปฎิบัติงาน นายทิวากร  เหล่าลือชา  : www.nbcc.ac.th/prqa  
เว็ปไซต์เพื่อการส่งงานของนักศึกษา     : http://www.youtube.com/tiwakorn.laoluecha 

 
ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน  2559 
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