
 

ข้อมูลประวัต ิ
 

ชื่อ-สกุล นางสาวชลลดา  ชูวณิชชานนท์ 
 
การศึกษา - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547   
  - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Counselling Psychology) พ.ศ. 2552 
  - ก าลังศึกษา การจัดการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
ประสบการณ์ท างาน 
 1. ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส านักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต (2547-2551) 
 2. 1 ใ น  5 คณะท า ง าน  โ ค ร ง ก า ร  เ ติ ม เ ต็ ม ชี วิ ต . . . ด้ ว ย จิ ต วิท ยา  ณ .คณะ ศิล ปศาส ตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (2551) 
 3. ผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ในโครงการ คุยเปิดใจรักปลอดภัย (2549) 
 4. ผู้ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในโครงการวิจัย 
การจัดบริการการปรึกษาในคลินิกเอกชน ที่อยู่ในเครือโรงพยาบาลภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 
 5. ผู้นิเทศงาน การให้การปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใน
โครงการวิจัย การจัดบริการการปรึกษาในคลินิกเอกชน ที่อยู่ในเครือโรงพยาบาลภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553) 
 6. อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2553-2554) 
 7. อาจารยจ์ิตวิทยา ประจ าส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2555- 2558) 
 8. อาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2558- ปัจจุบัน) 
 
ประสบการณ์บริหาร 
 1.ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการศูนย์ฯ ส านักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต (2547-2551) 
 2.ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (สิงหาคม 2558 –2559) 

 
ประสบการณ์การฝึกอบรม 
 1. วิทยากรฝึกอบรมเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ให้กับส านักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต (2547 – 2551) 
 2. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking ให้กับส านักงานกิจการยุติกรรม (2547-2551) 
 3. วิทยากรฝึกอบรมร่วมกับ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ศรีเรือน  แก้วกังวาน และ ผศ.สุรินทร์ รณเกียรติ  
โดยน าความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานของรัฐบาลและบริษัทเอกชน(2549– 2553) 
 4. วิทยากรให้กับบริษัท อดินพ เพื่อ จัดกิจกรรม Team Building  ให้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน และ 
ไทยประกันชีวิต (2551-2552) 



 5. วิทยากร เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิต (2552) 
 6. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking และ กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ให้โครงการ เข้าสู่วัย
ใส เข้าใจวัยทีน ซึ่งจัดโดยส านักงานสาธารณสุข 13 กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (2553) 
 7. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking และ Team Building การฝึกอบรม หลักสูตรธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า (2551-2555) 
 8. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking และ Group Dynamic ให้กับบริษัท Watchdog (กุมภาพันธ์ 2555) 
 9. วิทยากรอบรมการให้ค าปรกึษาทางจิตวิทยา Counselor ในการอบรม Youth Counselor โรงเรียน
ชลประทานวิทยา (สิงหาคม 2555) 
 10.วิทยากรในกิจกรรม Team Building และ Counseling Clinic (การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
ในองค์กร ) ในโครงการสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนายุทธศาสตร์และการปรับปรุ งระบบ 
การบริหารงานบุคคล” ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) (สิงหาคม 2555) 
 11. วิทยากรในกิจกรรมการสร้างทีมงาน Team Synergy ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกัน ชีวิต จ ากัด(มหาชน) (กุมภาพันธ์ 2556) 
 12. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาสัมพันธ์  
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มีนาคม 2556) 
 13. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking และ Team Building ในโครงการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ 
เพื่องานสันติราษฎร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สามพราน (พฤษภาคม 2556) 
 14. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking และ Team Building ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(พฤษภาคม 2556) 
 15. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking และ กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  ให้กับโครงการ
สร้างสรรค์การเรียนรู้คู่การพัฒนาEQ. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร  
(มกราคม 2557) 
 16. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking และ Team Building ให้กับบริษัท Watchdog (กุมภาพันธ์ 2557) 
 17. วิทยากรในกิจกรรม Ice Breaking ในโครงการ “เพิ่มความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน
ช้างเผือก โดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (พฤศจิกายน 2557) 
 18. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ จิตวิทยาในอุตสาหกรรม และ สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร  
ให้กับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 20-21 มิถุนายน 2558 
 19. ทีมวิทยากรในงาน SMART MEDIA SMART CUSTOMER เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ โดยการสนับสนุน
จาก กสทช. 2559 
 20. วิทยากรละลายพฤติกรรม โครงการสัมมนาผู้อ านวยการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวง ICT  
15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 21. วิทยากรละลายพฤติกรรมโครงการสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนยุคใหม่  
15-18 สิงหาคม 2559 กระทรวง ICT ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 22. วิทยากรละลายพฤติกรรมหลักสูตรการอบรมผู้จัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวง ICT  
22-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 23. วิทยากรละลายพฤติกรรม โครงการสัมมนาผู้ ดูแล เทคโนโลยีดิจิทัล ชุมชนยุคใหม่  
02-09 กันยายน 2559กระทรวงICT 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 24. วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา ให้กับบริษัทประกันชีวิต พรูเดนเชียล  8 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทางปัจฉิมโอวาทและอริยสัจสี่

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2. งานวิจัย เรื่อง วิธีการและเทคนิคการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ วิชาการศึกษาทั่วไปหมวดมนุษย  

และสังคมศาสตร์ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2555) 
3. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา พ.ศ.2556) 
4. งานวิจัย รายงานศึกษาข้อมูลสถานการณ์และการป้องกันโรคซึมเศร้าฯ (ทุน สสส. พ.ศ.2556) 
5. งานวิจัย เรื่อง สาเหตุของการออกจากการเรียนในระบบกลางคัน กศน.เขตพระนคร (ทุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2557)  
6. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป : GEH2201

การพัฒนาตน (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2558)  
7. งานวิจัย เรื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับแนวทางและกลไกในการพัฒนา 

ความฉลาดทางอารมณ์ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2559 ระหว่างด าเนินการ)  
 



8. Customer Service Marketing Mix: The Survey of Small Business around Campus,  
Suan Sunandha Rajabhat University, 2014 

9. Satisfaction in Thai Standard of Tourism Quality, 2014 
10. An Investigation of Customers’ Satisfaction of the ASEAN English Camp, 2015 
11. Level of Satisfaction in Service Marketing Mix: A Case Study of Small and Medium 

Business in Bangkok, Thailand, 2015 
 

รางวัล 
 

- รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับที่ 2 แต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา
เรื่อง“จิตสาธารณะ”ประจ าปีพุทธศักราช 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การน าเสนองานวิจัย 
 

1. น าเสนองานวิจัยเรื่อง Customer Service Marketing Mix: The Survey of Small Business 
around Campus, Suan Sunandha Rajabhat University ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
“International  Conference on Social and Cultural Studies, Rome, Italy (ICSCS 2014)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. น าเสนองานวิจัยเรื่อง Satisfaction in Thai Standard of Tourism Quality ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ “7th World Conference on Educational Sciences  ,Athens  ,Greece” 
ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. น าเสนองานวิจัยเรื่อง An Investigation of Customers’ Satisfaction of the ASEAN English 
Camp ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International  Academic Conference on Law, 
Politics and Management, Vilnius, Lithuania” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558  
 

 
 

4. น าเสนองานวิจัยเรื่อง Level of Satisfaction in Service Marketing Mix: A Case Study of 
Small and Medium Business in Bangkok, Thailand ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International conference “ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL 
CHALLENGES (ACE-15+)”ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2558  

 
 
 
 
 
 

 


