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ประวัติการศึกษา 
 ๒๕๔๔  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ๒๕๔๙  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๕๕๔    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒๕๕๕  เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย  ชั้นที่ ๓  ตริตาภรณ์ 
 
อบรม/ การศึกษาอ่ืน ๆ 
๒๕๔๕   ประกาศนียบัตร หลักสูตร IMPORT – EXPORT & SHIPPING – CARGO   
  โดย สถาบันธุรกิจการบิน ภาษา และการน าเข้า – ส่งออก 
๒๕๔๗   อบรมโครงการพัฒนาทักษะวิธีคิดเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสหศาสตร์ ๑   
   โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
๒๕๕๑      ประกาศนียบัตรหลักสูตร mini (MBA.) Modern Business Administration  
  by Office of the Public Sector Development Commission 
๒๕๕๒   วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”  
  โดย มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๕     วุฒิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน”  
  โดย วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๕   วุฒิบัตรการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
  รุ่นที่ ๑” โดย มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๕   เกียรติบัตรการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การจัดท าแผนการจัดการความรู้   
  มหาวิทยาลัยบูรพา” โดย มหาวิทยาลัยบูรพา  
๒๕๕๕   วุฒิบัตรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา” หลักสูตร ๒ (ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการ 
  ประเมินคุณภาพ) โดย มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๖  วุฒิบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัย 



 ๒ 

  วัฒนธรรมข้ามชาติ ศึกษากรณีประเทศไทยกับกลุ่มประเทศยุโรป (เยอรมัน ฝรั่งเศส  
  และสวิสเซอร์แลนด์)” โดย สมาคมนักวิจัย 
๒๕๕๖  วุฒิบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม”  
  โดย วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒๕๕๗  วุฒิบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for  
  the trainers)” รุ่น ๔ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๖๑  วุฒิบัตร การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx” โดย มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๖๑  วุฒิบัตร การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “AUN-QA Assessor training  

(Apprentice-C)” โดย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประสบการณ์ท างาน 
๒๕๔๗ – ๒๕๔๘  อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาสหศาสตร์ ๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๔๙   อาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
๒๕๕๑ – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประสบการณ์ทางด้านบริหาร 
๒๕๕๔   ผู้ช่วยคณบดี  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  วิจัย  และบัณฑิตศึกษา 
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๗  - ๒๕๕๘     คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ 
๒๕๕๗  - ปัจจุบัน     สมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  
   (ประเภทที่ ๑: เป็นพนักงานของแต่ละส่วนงาน) 
๒๕๕๘  -  ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๙ – ปัจจุบัน คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ประเภทผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 
๒๕๕๙ – ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่เผยแพร่) 
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์  โอฬาร ถิ่นบางเตียว  สกฤต ิอิสริยานนท์  ชัยณรงค์ เครือนวน  และเมทินา   
 อุทารส. (๒๕๕๖). เศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :  
 กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ: ส านักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย. 
ปัณฑา โกกอง  สกฤติ อิสริยานนท์  และอ าพิกา สวัสดิ์วงศ์. (๒๕๖๐). ส ารวจสถานะงานวิจัย 
 อาเซียนและศูนย์อาเซียนศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงานสนับสนุนกองทุนการ 
 วิจัย. 
 
ผลงานวิชาการ/ บทความวิจัย/ บทความวิชาการ/ หนังสือ 
 ๑. สกฤติ  อิสริยานนท์. (๒๕๕๐). สถานการณ์ร่วมสมัยของชุมชนคาทอลิกจันทบุรี. 
วารสารวิชาการมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๑๖ (๒๕-๒๖): หน้า ๑๕-๒๖. 
 ๒. สกฤติ  อิสริยานนท์. (๒๕๕๐). เศรษฐศาสตร์การเมืองของการแลกเปลี่ยนชุมชน: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างชุมชนที่ด าเนินการโดยภาครัฐ
และภาคประชาชน. น าเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย ในเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑ “ตามรอยพระบาท...พระอัจฉริยภาพทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ระหว่างวันที่ 
๑๘ – ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 ๓. สกฤติ  อิสริยานนท์. (๒๕๕๓). วิกฤตความชอบธรรมของรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดิน: กรณีศึกษาพรรคพลังประชาชน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, ๑ (๑): หน้า ๑๕๑ – ๑๗๔. 
 ๔. สกฤติ  อิสริยานนท์. (๒๕๕๔). ความไม่เป็นธรรม ความขัดแย้ง และการเมืองภาค
ประชาชน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง. งานประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ระหว่างวันที่ ๘–๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๕. ภัทรมน สาตรักษ์  สกฤติ อิสริยานนท์  และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๕๗). BookReview: 
Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation. 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๖(๒): หน้า ๒๙๓ – ๒๙๘. 
 ๖. ภัทรมน สาตรักษ์  สกฤติ อิสริยานนท์  และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๕๘). ประชามติกับ
ผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีควิเบกและไครเมีย. วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย, ๗(๓): หน้า ๕๔๕ – ๕๖๓. 
 ๗. สริยา วิรโิยสุทธิกุล  ธรีะ กุลสวัสดิ์  และสกฤติ  อิสริยานนท์. (๒๕๕๘). นโยบายและกล
ยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, ๗(๓): หน้า ๙๓ – ๑๒๓. 
 ๘. ภัทรมน สาตรักษ์  สกฤติ อิสริยานนท์  และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๐). ข้อสังเกตบาง
ประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙. วารสารกฎหมาย, 
๑๐(๑๙): หน้า ๘๙ – ๑๐๖. 
 ๙. สกฤติ  อิสริยานนท์. (๒๕๖๐). การแลกเปลี่ยนชุมชนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙(พิเศษ): หน้า ๒๖๓ – ๒๙๔. 



 ๔ 

 ๑๐. Pataramon Satalak, Sakrit Isariyanon, Teerapong Puripanik. (๒๐๑๘). Public 
Participation in Political Transformation: From the Coup D’etat in ๒๐๑๔ to the 
Events Leading up to the Proposed Election in ๒๐๑๘ in Thailand. In oral and 
technical presentation, recognition and appreciation of research contributions to 
ICLSS ๒๐๑๘: ๒๐th International Conference on Law and Social Sciences. March ๑๒ – 
๑๓, ๒๐๑๘ Miami USA. 
 ๑๑. สกฤติ อิสริยานนท์  ชัยณรงค์  เครือนวน และเมทินา  อิสริยานนท์. (๒๕๖๑). ความ
เป็นประชาธิปไตยในชุมชนชนบทของไทย: ศึกษาชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ าบางปะกง. วารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา. ๖(๑), ๑๖-๓๙. 
 
ประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ  
๒๕๔๙  คณะท างานติดตามตรวจสอบกระบวนการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 
๒๕๔๙  ที่ปรึกษาประจ าจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด “โครงการอบรมการจัดท าบัญชี 
            วิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
๒๕๔๙  คณะผู้จัดท าหนังสือคู่มือวิชามนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕๕๖  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒๕๕๗  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒๕๕๘  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒๕๖๐  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒๕๖๑  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒๕๖๑  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒๕๕๖ – ปัจจุบัน กองบรรณาธิการวารสาร “เศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา” 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  คณะท างานพิจารณาโครงการ ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาค 
   ตะวันออก  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
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