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1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ

นายศักดิ์เจริ ญ ภวภูตานนท์
SAKCHAROEN PAWAPOOTANONT
เกิดวันที่ 3 กันยายน 2499 จังหวัดชัยภูมิ
พุทธ
สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน
เลขที่ 1 ถนนนครสวรรค์ 31 ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
(043) 725480, 081-6620119
โทรสาร (043) 740563

ศาสนา
สถานภาพ
ที่อยูป่ ั จจุบนั
โทรศัพท์
E-Mail:

sak_pawa@hotmail.com

ตาแหน่ง
ที่อยูท่ ี่ทางาน

อาจารย์ ระดับ 7
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4372-1193

2. กำรศึกษำ
ปี ที่จบ
การศึกษา
2521

ระดับปริ ญญา

สาขาวิชาเอก

ชื่อสถาบันการศึกษา

ประเทศ

ตรี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย

2530

โท

เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต
(สาขาเศรษฐศาสตร์การ
พัฒนา)
M.B.A.

University of Ottawa, Canada. แคนาดา

3. ประสบกำรณ์ ทำงำน
ต.ค. 2551 – ปัจจุบนั อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.ค. 2549 – 2551
รองคณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก.พ. 2546 – ม.ค. 2547 รักษาการผูจ้ ดั การหน่วยโภชนบริ การ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ก.ค. 2545 - ธ.ค.2548 ผูช้ ่วยอธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มิ.ย. 2543 - มิ.ย. 2545 ประธานโครงการจัดตั้งสานักทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.ค.2537– ก.ย. 2540 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ (Assistant Vice President)
– ผูช้ านาญการด้านการวางแผน
ฝ่ ายแผนงาน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2539
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
2536
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการบริ หาร สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
2535
Administrative Coordinator มูลนิธิความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-คานาดา
2522–2535
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองศึกษาและเผยแพร่ การพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
4. ผลงำนกำรศึกษำวิจัย
- ปั ญหาผูไ้ ร้ที่ทากินในประเทศไทย (2523)
- การอพยพโยกย้ายแรงงาน (2524)
- ดัชนีการพัฒนาหมู่บา้ นในชนบท (2524)
- แผนพัฒนาชนบทพื้นที่ยากจนในระยะของแผนพัฒนา ฉบับที่ 5 (2525 – 2539)
- ประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือขององค์การ UNICEF (2528)
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณี บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด (2530)
- การประเมินผล : เครื่ องมือในการบริ หารและการวางแผน (2531)
- คูม่ ือการจัดทาโครงการบริ หารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด (2532)
- ประเมินผลโครงการเงินกู้ OECF (2532)
- ประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์ แลนด์ทางด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (2533)
- สาเหตุที่นกั เรี ยนไม่เรี ยนต่อในชั้นมัธยม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระยะ
แผนพัฒนา ฉบับที่ (เสนอองค์การ UNICEF 2534)

- วิวฒั นาการของระบบแผนพัฒนาจังหวัดในประเทศไทย (ตีพิมพ์ในวารสารสมาคม
นักวิจยั มหาวิทยาลัยไทย 2534)
- บทบาทของกระทรวงมหาดไทย : อดีต ปัจจุบนั และอนาคต (2535)
- การเสริ มสร้างศักยภาพและกลยุทธ์ขจัดความยากจน (ภายใต้โครงการ THAI-UNCAP
2541)
- การสนับสนุนบทบาทขององค์กรความร่ วมมือของประชาชนในการพัฒนาในการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและอาเภอ (เสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2543)
- ประเมินผลโครงการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการที่ดี โดยการกระจายอานาจ
(เสนอสานักงาน ก.พ. 2542)
- แผนยุทธศาสตร์จงั หวัดมหาสารคามในระยะเวลา 10 ปี (2546 – 2556)
- ประเมินผลโครงการอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริ กา ในประเทศไทย (2553)
5. กำรประชุ มและสั มมนำต่ ำงประเทศ
- เข้าร่ วม International Workshop เรื่ อง Integrated Rural Development ที่ประเทศ
มาเลเซีย (2526)
- ดูงานทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น (2527)
- เป็ นผูแ้ ทนประเทศไทยเข้าร่ วม Interregional Seminar เรื่ อง The Role of the Public
Sector in Promoting Economic Development of Developing Countries ณ ศูนย์ประชุม
องค์การสหประชาชาติ กรุ งไนโรบี ประเทศเคนย่า (2534)
- เข้าร่ วมประชุม The Conference on Trade and the Environment in Pacific Rim Nation
ที่ฮ่องกง (2535)
- เป็ นผูแ้ ทนสภาหอการค้าฯ เข้าร่ วมในคณะผูแ้ ทนจากประเทศไทยไปประชุมและเชื่อม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวิชาการกับประเทศเคนยา แทนซาเนีย แซมเบียและ
อียปิ ต์ (2536)
- เข้าร่ วมประชุมเรื่ อง “แนวทางความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศ
กาลังพัฒนา” จัดโดยองค์การสหประชาชาติ ที่กรุ งกัมปาลา ประเทศยูกนั ดา (2536)
- การฝึ กอบรม International Training on Sufficiency Economy จัดโดยรัฐบาลไทย ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน 2550
6. ประสบกำรณ์กำรเป็ นทีป่ รึกษำ
- ที่ปรึ กษาคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 2542 - 2548

- ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ จ ัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด เพื่ อ จัด ท าโครงการสนับ สนุ นกลุ่ ม คลัส เตอร์
(Cluster) และเชื่อมโยงธุ รกิจข้าวหอมมะลิ ระหว่างเดือน สิ งหาคม – กันยายน 2552
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ที่ ป รึ ก ษาของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อจัดท า
โครงการคลัสเตอร์ ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 4 สิ งหาคม 2552 – 30 เมษายน
2553
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดมหาสารคาม
2549 - 2552
ที่ ปรึ กษาของกรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม เพื่อจัดทา
โครงการคลัสเตอร์นมสดพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดมหาสารคาม
- ที่ปรึ กษากรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม เพื่อดาเนิ นงานโครงการพัฒนาที่ปรึ กษาวิสาหกิ จ
ชุมชน ( Service Provider )
- ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาองค์การ สานักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และองค์การ
ปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม
- ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาองค์การ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดมหาสารคาม
- ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั อีฮงกรุ๊ ป จากัด
- ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั โสมภาสเอนจิเนียริ่ งจากัด
7. ผลงำนด้ ำนสั งคมและชุ มชน
- คณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการบัณฑิตกองทุนหมู่บา้ น
- คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จงั หวัดมหาสารคามและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- คณะทางานสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดมหาสารคาม
- คณะกรรมการโครงการฮัก แพง เบิ่งแญง คนสารคาม ( โครงการสร้างจังหวัด
มหาสารคามให้น่าอยู่ )
- สอบผ่านหลักสู ตรผูต้ ดั สิ นกอล์ฟระดับชาติของสมาคมกอล์ฟ แห่งประเทศไทย
- ผูต้ ดั สิ นระดับชาติ กีฬากอล์ฟ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- รองประธานชมรมผูป้ กครองนักกอล์ฟเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- กรรมการชมรมกีฬากอล์ฟ จังหวัดมหาสารคาม
- ผูจ้ ดั การทีมกอล์ฟ เยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ทีมกอล์ฟมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- กรรมการผูต้ ดั สิ นกีฬากอล์ฟในโอกาสต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกอล์ฟในกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ การแข่งขันกอล์ฟใน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ

