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ชื่อ-นามสกุล:  ณัฐพัชร ทองคํา 

E-mail address: nattapach.tho@mahidol.ac.th, meawisme@hotmail.com  

ตําแหนงปจจุบัน:  นักปฏิบัติการวิจัย 

การศึกษา: 

2019 Ph. D. ( Candidate)  ( ป ร ะ ช า ก ร ศึ ก ษ า )  ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2006  M.Ed (เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1990  B.Ed (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ความสนใจพิเศษ: 

1. การวิจัยแบบ PAR: Participatory Action Research 

2. กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะชุมชน 

3. การถอดบทเรียนเสริมพลัง/การประเมินแบบเสริมพลัง 

4. การเสริมสรางการเรียนรูดวยสื่อเสริมพลัง (Empowerment Media) 

ประสบการณงานวิจัย: 

1. การเสริมพลังศักยภาพปจเจกและชุมชนเพ่ือจัดการสาธารณสุขทองถ่ินดวยการวิจัย โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครือขายรวมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสังคมประชากรเขต
เมือง โดยผานการขับเคลื่อนประชาคมวิจัย 8 จังหวัด 17 ชุมชนเทศบาลของลุมน้ําทาจีน-แมกลอง 
(พ.ศ.2547-2550) (ผศ.ดร.วิรัตน คําศรีจันทร หัวหนาโครงการ) 

2. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูล โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2551-2552 

3. โครงการวิจัยการเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคบุหรี่ในกลุม
เยาวชน : สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลง ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และองคการอนามัยโลก (WHO) 
พ.ศ.2552 (ผศ.ดร.วิรัตน คําศรีจันทร หัวหนาโครงการ) 

4. โครงการพัฒนาแกนนําเครือขายพลเมืองเด็กเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะในระดับอําเภอ โดยสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเ ซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของแผนงานการ พัฒนา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางสุขภาพ (สอส.) ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2553) (ผศ.ดร.วิรัตน 
คําศรีจันทร หัวหนาโครงการ) 
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5. การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคและเครือขายชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข 

ใหเปนองคกรสรางสุขภาพ (สอส.) ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2553) (ผศ.ดร.วิรัตน คําศรีจันทร หัวหนา
โครงการ), 2554 

- เอกสารชุดการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคและเครือขายชุมชนสรางเสริมสุขภาพ ลําดับ
ท่ี 2 เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูชุมชนอยางมีสวนรวม”  

- เอกสารชุดการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคและเครือขายชุมชนสรางเสริมสุขภาพ ลําดับ
ท่ี 3 เรื่อง “วิทยากรกระบวนการเพ่ือการพัฒนาคนและพัฒนางาน”  

- เอกสารชุดการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคและเครือขายชุมชนสรางเสริมสุขภาพ ลําดับ
ท่ี 4 เรื่อง “แนวคิดและสรุปบทเรียนภาคปฏิบัติในการคนหาครู และสรางครูขับเคลื่อน
โรงเรียน อสม.” 

6. โครงการศึกษาแผนท่ีความรูในตัวคน และภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหาร ตําบลเหมืองใหม อําเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  (นักวิจัยในโครงการ), 2555 

7. โครงการความม่ันคงทางอาหารในประชากรเขตเมือง ภายใตชุดโครงการภาษาและวัฒนธรรม : 
หลักประกันของสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (เปนคณะ
นักวิจัย โดยมี ผศ.ดร.โสฬส ศิริไสย เปนหัวหนาโครงการ) สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), ระยะท่ี 1 และ 2 (2556-2557) 

8. โครงการติดตามประเมินผลภายใน แผนงานเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความเปนธรรม

ทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) สนับสนุนโดย สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ (สํานัก 9) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  (เปนคณะผูประเมินภายใน โดยมี รศ. ดร. 

ประภาพรรณ อุนอบ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหัวหนาโครงการ ) 

(เริ่มพฤษภาคม 2558 โครงการตอเนื่อง 3 ป)   

9. โครงการความเท่ียงธรรมและคุณภาพการศึกษา สําหรับนักเรียนบุตรหลานแรงงานขามชาติ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตปริมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม (เปนคณะนักวิจัย โดยมี 
รศ.ดร.เนาวรัตน พลายนอย และ รศ.ดร.ศุภวัลย พลายนอย เปนหัวหนาโครงการ ภายใตโครงการการ
ขับเคลื่อนสังคมเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมทางการศึกษา สาขาวิชาประชากร
ศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) (สิงหาคม 
2558) 

 

 



 
 

3 

 

Curriculum Vitae 

Institute of Nutrition, Mahidol University (INMU) 
999 Phutthamonthon 4 Rd., Salaya, Phutthamonthon 

Nakhon Pathom 73170, Thailand 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. โครงการวิจัยแผนท่ีนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการความรูในโรงเรียนเขตปริมณฑล รอบ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (เปนคณะนักวิจัย โดยมี รศ.ดร.เนาวรัตน พลายนอย และ รศ.ดร.ศุภ

วัลย พลายนอย เปนหัวหนาโครงการ ภายใตโครงการการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือแกปญหาความเหลื่อม

ล้ําและความไมเปนธรรมทางการศึกษา สาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) (2558) 

11. โครงการสังเคราะหงานวิจัยวาดวยปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาไทย: ประเด็นปญหา

คุณภ าพกา ร ศึ ก ษ า  (2535 - 2 5 5 8 )  เ ส นอต อ  สํ า นั ก ง านก อ ง ทุ นส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย  

(เปนคณะนักวิจัย โดยมี ศ.ดร.อภิชัย พันธุเสน เปนหัวหนาโครงการ) (กุมภาพันธ - ตุลาคม 2558) 

ผลงานวิจัย/บทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร: 

- วิรัตน คําศรีจันทร เริงวิชญ นิลโคตร ณัฐพัชร ทองคํา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) สถาบัน

พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552  

- วิรัตน คําศรีจันทร เริงวิชญ นิลโคตร สนั่น ไชยเสน กานต จันทวงษ ณัฐพัชร ทองคํา การบริหาร

จัดการชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554  

- วิรัตน คําศรีจันทร เริงวิชญ นิลโคตร สนั่น ไชยเสน กานต จันทวงษ ศราวุธ ปรีชาเดช ณัฐพัชร ทองคาํ 

รายงานการวิจัยการเสริมพลังและพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคปลอดบุหรี่ใน

กลุมเยาวชน : สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรูเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลง โครงการวิจัยการเสริมพลัง

และพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพชุมชนรวมใจรณรงคบุหรี่ในกลุมเยาวชน : สุขศึกษาชุมชนและ

การเรียนรูเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลง ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

รวมกับกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และองคการอนามัยโลก (WHO) พ.ศ. 2553  

- วิรัตน คําศรีจันทร เริงวิชญ นิลโคตร กานต จันทวงษ และณัฐพัชร ทองคํา การจดักระบวนการเรียนรู

ชุมชนอยางมีสวนรวม. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของ

แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ (สอส.) ระยะท่ี 2 

(พ.ศ.2554) (เอกสารชุดการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคกรและเครือขายชุมชนสรางเสริมสุขภาพ 

ลําดับท่ี 2) 

- วิรัตน คําศรีจันทร เริงวิชญ นิลโคตร ณัฐพัชร ทองคํา และกานต จันทวงษ วิทยากรกระบวนการเพ่ือ

การพัฒนาคนและพัฒนางาน. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุน

ของแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ (สอส.) ระยะท่ี  
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2 (พ.ศ.2554) (เอกสารชุดการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคกรและเครือขายชุมชนสรางเสริม

สุขภาพ ลําดับท่ี 3)  

- วิรัตน คําศรีจันทร ณัฐพัชร ทองคํา แนวคิดในการคนหาครู และสรุปบทเรียนภาคปฏิบัติในการคนหา

ครู และสรางครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ

สนับสนุนของแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ (สอส.) 

ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2554) (เอกสารชุดการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคกรและเครือขายชุมชนสราง

เสริมสุขภาพ ลาดับท่ี 4)  

- โสฬส ศิริไสย, สินี โชติบริบูรณ, จรณะ ทรัพยสุวรรณ, ไพรวัลย ตันติวัฒนเสถียร, อนุรักษ กานจันทร, 

ปรางคทอง ดวงโนแสน, ณัฐพัชร ทองคํา และกฤษฏชนัญภ เนียมแสวง. (2557). ความม่ันคงทาง

อาหารของประชากรเขตเมือง. ภายใตโครงการภาษาและวัฒนธรรม: หลักประกันของสังคมสุขภาวะ 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

- ณัฐพัชร ทองคํา การศึกษาไมทอดท้ิงกัน (Inclusive Education): การเรียนรูและปรับตัวของนักเรียน

บุตรหลานลูกหลานแรงงานขามชาติ. (บทความวิชาการ) โครงการความเท่ียงธรรมและคุณภาพ

การศึกษา สําหรับนักเรียนบุตรหลานแรงงานขามชาติ: กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตปริมณฑล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม. ภายใตโครงการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ํา

และความไมเปนธรรมทางการศึกษา สาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะ
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