
ประวัติบุคลากร 
 
1. ช่ือ-สกุล  ดร.เมทินา  อิสริยานนท์ 
 

. 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
3. สถานที่ติดต่อ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขท่ี 169 ถนนลงหาดบางแสน   
                     ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20131 

โทรศัพท์. 089-0921217 
Id line  methina_p 
Email methina_p@hotmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 
ระบุ (ถ้ามี) 

ศิลปศาสตรบณัฑติ ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยับูรพา ไทย 2549 - 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง

และการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลยับูรพา ไทย 2552 - ทุนอุดหนุนการวจิัย

ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี
การศึกษา 2548 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ไทยศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา ไทย 2556  

 
5. ประสบการณ์ท างาน (งานประจ า) 

    ขื่อต าแหน่ง หน่วยงานสังกัด 
(บริษัท/ส่วนราชการ ฯลฯ) 

ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

รวมเวลาด ารง
ต าแหน่ง 

นักวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2553 – 2561  8 ปี 

อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 – ปัจจุบัน 3 ปี 

 

 
6. ประสบการณ์และผลงานในการเป็นที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร   
(ระบุจากปีปัจจุบันย้อนหลังไป เช่น จาก พ.ศ.2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559……..) 

ช่วงเวลา 
(เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ชื่อโครงการ/ผลงาน 
 

ต าแหน่ง 

2555, 2556, 2557, 
2558, 2559 

การประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทีมท่ีปรึกษา/ นักวิจัย 
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2555, 2556, 2557, 
2558, 2559 

การประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทีมท่ีปรึกษา/ นักวิจัย 

2557 “โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2552 – 2556” 

นักวิจัยร่วม 

2557 การประชุมจัดท าแผนพัฒนาภาคีหนุนเสริมเครือข่ายการ
จัดการที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองภาค

ตะวันออก 

ที่ปรึกษา 

2555 “แผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ” ทีมที่ปรึกษาการจัดท าแผนฯ 
จังหวัดนนทบุรี  ชลบุรี  ระยอง  

ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี 

 
7. ประวัติการฝึกอบรม  
   ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

ระบุ (ถ้ามี) 
ประกาศนียบตัรหลักสตูร mini 
(MBA.) Modern Business 
Administration 

Office of the Public 
Sector Development 

Commission 

online 2551  

วุฒิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร “เทคนิคการวิจัยในช้ัน
เรียน” 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา  
มหาวิทยาลยับูรพา 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา  
มหาวิทยาลยับูรพา 

4, 29 พ.ค. และ 
1 มิ.ย. 2555 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
ม.บูรพา 

วุฒิบัตร การฝึกอบรมหลักสตูร 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่การ
วิจัยวัฒนธรรมข้ามชาติ ศึกษากรณี
ประเทศไทยกับกลุม่ประเทศยุโรป 
(เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
สวิสเซอร์แลนด์)” 

สมาคมนักวิจัย ประเทศไทยกับกลุม่
ประเทศยโุรป (เยอรมัน 

ฝรั่งเศส และ
สวิสเซอร์แลนด์) 

21-29 เม.ย.
2556 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
ม.บูรพา 

วุฒิบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร “วิธีการทางสถติิตัวแปรพหุ
นาม”  

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2-3 พ.ค. 2556 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
ม.บูรพา 
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8. ประวัติการดูงาน 
                เรื่อง สถานที/่ประเทศ ระหว่างวันที/่ช่วงเวลา ทุนการดูงาน 

ระบุ (ถ้ามี) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการวิจัยวัฒนธรรมข้ามชาติ 
ศึกษากรณีประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศยุโรป 

ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส 
และสวิสเซอร์แลนด์ 

21-29 เม.ย. 2556 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย

บูรพา 

ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม 

จีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์  

ช่วงระหว่างปี 2553 - 
2556 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย

บูรพา 

 
9. งานด้านการบริหาร/ การปฏิบัติงานพิเศษ (ถ้ามี) 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
- คณะผู้จัดท าหนังสือคู่มือวิชา
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
- กองบรรณาธิการวารสาร 
“เศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา” 
2561 – 2562  
 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
การบริหารท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2549 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน  
 
 
 

2561 – ปัจจุบัน 

หนังสือคู่มือวิชา
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา (ฐานข้อมูล 
TCI) 
 
การจัดการเรยีนการสอน
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการบริหารท้องถิ่น 

 
10. ผลงานวิชาการ/บทความ/หรื่ออ่ืนๆ (ระบุถ้ามี) 
เมทินา  อุทารส. (2549). ทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุต่อบทบาทชาย – หญิง. จุลสาร คลื่น วาย.ซี.เอส.,  
 ฉบับที่ 25. หน้า 25 – 26. 
ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์  และเมทินา  อุทารส. (2552). ล าดับเหตุการณ์ของชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี 
 ในรอบ 300 ปี. กรุงเทพฯ: บริษัท ก.พล (1996) จ ากัด. ISBN 9789742358365 
เมทินา  อุทารส. (2552). พัฒนาการและการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนวัดโรมันคาทอลิก จังหวัด 
 จันทบุรี. น าเสนอผลงานวิจัย (แบบโปสเตอร์) ในงานการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
 ครั้งที่ 4  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. 
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ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์  โอฬาร ถิ่นบางเตียว  สกฤติ อิสริยานนท์  ชัยณรงค์ เครือนวน  และเมทินา   
 อุทารส. (2556). เศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :  
 กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ: ส านักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย. 
เมทินา  อุทารส. (2557). พัฒนาการทุนทางสังคมของคาทอลิกในสังคมไทย. วารสารวิชาการมนุษศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์, 22 (39): หน้า 147 – 166. 
เมทินา  อิสริยานนท์. (2559). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว:  
 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง. วารสารพัฒนาสังคม, 18 (2):  
 หน้า 57 – 75. 
สกฤติ อิสริยานนท์  ชัยณรงค์  เครือนวน และเมทินา  อิสริยานนท์. (2561). ความเป็นประชาธิปไตยในชุมชน 
 ชนบทของไทย: ศึกษาชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ าบางปะกง. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา. 6(1),  
 16-39. 
เมทินา  อิสริยานนท์. (2562). การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
 ตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีการจัดการขยะของเสียอันตรายจาก
 โรงงานอุตสาหกรรม. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา. 7(2), 1-23. 
เมทินา  อิสริยานนท์. (2563). ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนา
 นิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี. 
 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุาาลงกรณราชวิทยาลัย.  (2), 101 – 118. 
 
 
 
 
 
 


