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ประวัติการทํางาน 
       ปัจจุบัน  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2549 – 2552 อาจารย์ประจําวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 บทความวิชาการเรื่อง  “การอยู่รอดของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากพม่าใน 
กรุงเทพมหานคร” เอกสารการประชุมวิชาการสังคมวิทยาเวทีภาคกลางเร่ือง“ลักษณะข้ามชาติและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ปี 2549  

 บทความวิจัยเรื่อง “The Survival of  Transnational Migration Labor  from   
Myanmar in Bangkok, Thailand”  Proceeding of The Third International Postgraduate 
Research Colloquium 2006” at Malaysia p.353-359. 
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 บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาของ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 
2553 หน้า 123-135 

 บทความวิชาการเรื่อง “ความเช่ือถือไว้วางใจในองค์การภาครัฐ”.  วารสารวิชาการ 
ศิลปศาสตร์ประยุกต์  ปีที่ 2  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม หน้า 63-39, 2552. 

 ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร ์ วิมล เหมือนคิด และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย.(2554). ปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยใน วารสารวิชาการ 
ศิลปศาสตร์ประยุกต์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 หน้า 9 – 16 

 ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์ .(2557). “แนวคิดการปรับตัวในการทํางานของพนักงานใหม่ 
ในองค์กร” Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences Vol.15 No.1 มกราคม - 
มิถุนายน 2014 หน้า 45-54. 
 
2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

o การนําเสนอบทความเรื่อง  “การอยู่รอดของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากพม่าใน 
กรุงเทพมหานคร” ในการประชุมวิชาการสังคมวิทยาเวทีภาคกลางเร่ือง  “ลักษณะข้ามชาติและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม”  วันที่  22 กันยายน 2549 

o การนําเสนอบทความเรื่อง “The Survival of  Transnational Migration Labor   
from Myanmar in Bangkok, Thailand” ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  “The Third International 
Postgraduate Research Colloquium 2006” ณ ประเทศมาเลเซีย 

o การนําเสนอ รายงาน “ยุทธศาสตร์ทหารการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗”  ณ  สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์    สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 26 มีนาคม 2552 

o การนําเสนอรายงานวิจัย “ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญา 
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”  โครงการการสังเคราะห์ความรู้ในโครงการวิจัยและ
พัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552  ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ   

o การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Brief Oral Presentation) เรื่อง Factors  
Related to Intellectual Media Consumption Behavior of Undergraduate Students in 
Bangkok     ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 27th International Congress of  Applied 
Psychology ของหน่วยงาน International Association for Applied Psychology  และ The 
Australian Psychological Society ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม  2553 ณ ประเทศออสเตรเลีย 
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o การนําเสนอผลงานวิจัย Factors  Related to Volunteer Spirit of  

Undergraduate Students at King Mongkut’s University of Technology North  Bangkok ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd Kasetsart University International Conference on 

Education (KUICED) ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม  2554 ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ 

o การนําเสนอผลงานวิจัย Socialization for Developing  Students’  
Scientist Personality at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  2011 Shanghai International Conference on Social Science 
(SICSS 2011) ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2554 

o การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Organizational Trust in Public Sector ในการ 
ประชุมวิชาการนานาชาติ  ACP 2012 The Second Asian Conference on Psychology & the 
Behavioral Sciences” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 

o การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Antecedents and Effect concerning  
Scientist Personality of Science Students in Bangkok, Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ISBSS Business & Social science 2013 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2556 ณ เมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 

o Pinkanok Wongpinpech .(2 0 1 5 ) .  Information and Communication 
Technology Management in Primary and Secondary Schools : Case study of  Chachoengsao 
Educational Service Area, Thailand. Proceeding in International Conference on Business 
and Social sciences. ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2558 ณ เมอืงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

o Pinkanok Wongpinpech .(2015). Professional Socialization , 
Professional Identity and Intention to be successful engineer of Students in 
Faculty of engineer at Bangkok, Thailand. Proceeding in International Symposium 
on Education, Psychology, Society and Tourism.ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2558 ณ 
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 
 
     
3. ประสบการณ์การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 หลักสูตรด้าน การบริหารภาครัฐและเอกชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์พฤติกรรมองค์การ การ
วิจัย ซึ่งมีเน้ือหาและรายละเอียดเก่ียวกับ 

o การบริหารและการจัดการโครงการ 
o การประเมินผลโครงการ 
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o การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
o พฤติกรรมองค์การ 
o การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
o การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
o การจัดการสมัยใหม ่
o การวิจัยทางสังคมศาสตร ์
o การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
o เทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
o การวิจัยในช้ันเรียน 
o การวิจัยข้ามวัฒนธรรม 
o พฤติกรรมและความไว้วางใจในองค์การ 

เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาพเิศษ และบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี ้
o สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
o วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
o วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
o วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
o คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
o กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
o กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 
o กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
o กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กระทรวงกลาโหม 

 


