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ประสบการณ์การท างาน 

- 17 ตุลาคม 2523 ถึง 15 พฤศจิกายน 2535: ปลดัอ าเภอท่าชนะ และไชยา จงัหวดัสุ 
  ราษฎร์ธานี เจา้หนา้ท่ีงานวจิยัและประเมินผล กองราชการส่วนทอ้งถ่ิน หวัหนา้งาน 
  บ ารุงทอ้งท่ี กองปกครองทอ้งท่ี และหวัหนา้งานพฒันาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม กอง 
  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- 16 พฤศจิกายน 2535: โอนมาด ารงต าแหน่งอาจารย ์คณะพฒันาสังคม สถาบนั 
  บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง 31 ตุลาคม 2544: รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะพฒันาสังคม  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (วาระท่ี 1 และ 2) 
- 4 ธันวาคม 2546 ถึง 30 กนัยายน 2550: รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะพฒันาสังคมและ 
  ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (วาระท่ี 3 และ 4) 
- 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กนัยายน 2556: คณบดี คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (วาระท่ี 1 และ 2) 
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หนังสือและต ารา 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2549) นโยบายสาธารณะเบื้องต้น กรุงเทพฯ: บริษทั ธเนศวร (1999) 
พร้ินต้ิง จ  ากดั 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553) Balanced Scorecard กรุงเทพฯ: บริษทั ธเนศวร (1999)    
พร้ินต้ิง จ  ากดั  

ผลงานการวจัิย  
- คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2537) รายงานการวจัิยเร่ือง   
ปัญหาและการพฒันาการบริหารงานบุคคลในจังหวดัชายแดนภาคใต้ รายงานการวจิยั 
โดยการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2539) เอกสารการวจัิย เร่ือง การปรับปรุงบทบาท โครงสร้าง และ 
อ านาจหน้าทีข่อง ศอ.บต. เพ่ือสนองตอบความเปลีย่นแปลงในยุคปัจจุบัน  เอกสาร 
การวจิยัสนบัสนุนงบประมาณโดยสถาบนัด ารงราชานุภาพ ส านกังานปลดักระทรวง 
มหาดไทย 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2540) รายงานการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  
(กข.คจ.) ระยะที ่1  (พ.ศ.2536-2539) รายงานการประเมินผล สนบัสนุนงบประมาณ 
โดยกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

- วทิย ์สัตยารักษว์ทิย ์และสุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2544) การระดมทุน: กรณศึีกษาวดัในพระ 
บวร พุทธศาสนา ศูนยส์าธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริ 
หารศาสตร์ สนบัสนุนงบประมาณโดย Sasakawa Peace Foundation 

                           - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2544) การระดมทุน: กรณศึีกษามัสยดิ โรงเรียนและมูลนิธิใน    
                             ศาสนาอสิลาม ศูนยส์าธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร     
                             ศาสตร์ สนบัสนุนงบประมาณโดย Sasakawa Peace Foundation 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2545) โครงการวจัิยเร่ือง “การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาความ  
ยากจน (กข.คจ) ระยะที ่2 (พ.ศ. 2541-2543)” รายงานการประเมินผล สนบัสนุน  
งบประมาณโดยกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2545) “การประสานแผนพฒันา” ใน โครงการวจัิยร่วมระหว่าง 
  ไทยและญีปุ่่นเร่ืองการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  สนบัสนุนโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และองคก์ารความร่วมมือ 
  ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่น 
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- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และคณะ (2546) โครงการวจัิยเร่ือง “การประเมินผลโครงการ 
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2545” รายงานการประเมินผล  
สนบัสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และคณะ (2547) โครงการศึกษาวจัิยเร่ือง “ระบบการก ากบัดูแลและ 
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐและ 
ประชาชน” รายงานการศึกษาวจิยั สนบัสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2548) รายงานผลการศึกษาเร่ือง “การด าเนินการจัดระบบบริการ 
ส าหรับงานทีม่ีความเช่ือมโยงหลายส่วนราชการ” รายงานการศึกษา สนบัสนุนโดย 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ   

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และคณะ (2548) โครงการวจัิยเร่ือง “การประเมินประสิทธิภาพการ 
มอบอ านาจด้านการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกบัพืน้ที:่ ศึกษาเฉพาะกรณ ี3  
จังหวดัชายแดนภาคใต้” รายงานการวจิยั สนบัสนุนโดยส านกังานคณะกรรมการ 
ขา้ราชการพลเรือน 

       - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และคณะ (2549) รายงานผลการศึกษาเร่ือง “การวเิคราะห์นโยบาย 
         สาธารณะด้านการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: ศึกษาเฉพาะกรณนีโยบาย     
         เกีย่วกบักลุ่มวยัรุ่น” รายงานการวจิยั สนบัสนุนโดยกระทรวงการพฒันาสังคมและ   
         ความมัน่คงของมนุษย ์

              - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2549) รายงานการวจัิยเร่ือง “การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้าน 
                และชุมชนเมือง: กรณศึีกษาจังหวดัอุบลราชธานี” รายงานการวจิยั สนบัสนุนโดย 
                คณะกรรมการส่งเสริมงานวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และจิระพร บูรณสิน (2554) โครงการวจัิยเร่ือง “การประเมินผล 
  ส าเร็จตามมาตรฐานคุณภาพชีวติการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  
  ประจ าปี 2553” รายงานการวจิยั สนบัสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ 

 - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2555) รายงานการวจัิยเร่ือง “ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social  
  Cohesion) ของประชาชนใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้” รายงานการวจิยั สนบัสนุน 
  โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

                 - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2555) รายงานการวจัิยเร่ือง “การส ารวจความพงึพอใจของ 
ผู้รับบริการจากสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2555”  
รายงานการวจิยั สนบัสนุนโดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
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  - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2556) รายงานการวจัิยเร่ือง “การส ารวจความพงึพอใจของ 
ผู้รับบริการจากสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2556”  
รายงานการวจิยัสนบัสนุนโดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

  - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2557) รายงานการวจัิยเร่ือง “การส ารวจความพงึพอใจของ 
ผู้รับบริการจากสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2557”  
รายงานการวจิยัสนบัสนุนโดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

  - สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2558) รายงานการวจัิยเร่ือง “การประเมินการด าเนินงานของสภา 
องค์กรชุมชน” รายงานการวจิยัสนบัสนุนโดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และคณะ (2560) รายงานการวจัิยเร่ือง “การจัดท าแบบส ารวจผล    
  ตอบรับ/การสร้างการรับรู้/ความพงึพอใจแก่นักท่องเทีย่วในกจิกรรมการท่องเทีย่วที ่

   ได้รับการพฒันาในพืน้ทีพ่เิศษ” รายงานการวจิยัสนบัสนุนโดยองคก์ารบริหารการ   
                พฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.) (องคก์ารมหาชน) 

 
บทความวชิาการและบทความวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2535) “เทศบาลไทยในทศวรรษหนา้ : กา้วไปขา้งหนา้แต่ยงัไม่ถึง   
  ดวงดาว,” รัฐศาสตร์สาร ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1, 72-91. 
- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2538) “ปัญหาเด็กในทศันะของนิสิตนกัศึกษามหาวทิยาลยั,”    
  วารสารพฒันบริหารศาสตร์ ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 4, 19-40. 
- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2540) “การปรับปรุงบทบาท โครงสร้าง และอ านาจหนา้ท่ีของ 
ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) เพื่อสนองตอบความ  

  เปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั,” วารสารพฒันบริหารศาสตร์ ปีท่ี 37 ฉบบัท่ี 1, 143-166.   
- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2540) “การประเมินผลโครงการแกไ้ขความยากจน (กข.คจ.) ระยะ  
  ท่ี 1 (พ.ศ. 2536-2539),” วารสารพฒันบริหารศาสตร์ ปีท่ี 37 ฉบบัท่ี 3, 87-115.   
- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2542) “การก่อตวัของปัญหาและปัญหาเชิงนโยบาย: กระบวน      
  นโยบายท่ีมกัจะถูกมองขา้ม,” วารสารพฒันบริหารศาสตร์ ปีท่ี 39 ฉบบัท่ี 4, 87-97.  
- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2543) “บทบาทขององคก์ารเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ 
   พฒันาชนบท” กรุงเทพฯ: ศูนยส์าธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบนั  
   บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2546) “การก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย: ความหมาย 
  ปัจจยัแวดลอ้ม องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบายสาธารณะท่ีส าคญัของประเทศ,”    
  ใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (บรรณาธิการ) รวมบทความวชิาการทางการพฒันาสังคม 
  กรุงเทพฯ: บริษทั ธเนศวร (1999) พร้ินต้ิง จ  ากดั  
- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และคณะ (2551) “การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะดา้นการพฒันา   
  สังคมและความมัน่คงของมนุษย:์ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายเก่ียวกบักลุ่มวยัรุ่น,”   
วารสารพฒันบริหารศาสตร์ ปีท่ี 48 ฉบบัท่ี 1, 27-56. 

- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553) “คุณภาพสังคม: จากยโุรปสู่ประเทศไทย,” วารสารพฒันา 
  สังคม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1, 16-44. 
- สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และจิระพร บูรณสิน (2555) “การประเมินผลส าเร็จตามมาตรฐาน 
  คุณภาพชีวติการอยูอ่าศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ประจ าปี 3553,” วารสาร 
  พฒันาสังคม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2, 73-100.  
- คณิตา ขนัธชยั และสุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2557) “คุณภาพชีวติสตรีมุสลิมในชุมชนต าบล 
  คลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา,” วารสาร 
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