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ผลงานทางวิชาการ
ผลงานการสอน
ระดับปริญญาเอก
- วิชา สมศษ.๖๕๔ นโยบายการกีฬาและการจัดการเชิงกลยุทธ์
- วิชา สมศษ.๖๔๘ สัมมนาการจัดการกีฬาขั้นสูง
- วิชา สมศษ.๖๕๒ การตลาดและการสื่อสารมวลชนการกีฬาร่วมสมัย
ระดับปริญญาโท
- วิชา สมศษ. ๖๒๔ การบริหารจัดการทางการกีฬา
- วิชา สมศษ. ๕๗๘ สัมมนาการจัดการการกีฬา
- วิชา สมศษ. ๕๗๕ การส่งเสริมกีฬาและการตลาด
- วิชา สมศษ. ๖๒๗ การบริหารธุรกิจเอเย่นต์การกีฬา
ระดับปริญญาตรี
- วิชา มมศท.๑๐๓ นันทนาการเพื่อสุขภาพ
- วิชา มมศท.๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในหัวข้อเรือ่ ง การประยุกต์
แนวคิดฯ กรณีศึกษา
การบริหารหลักสูตร
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
- กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
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ผลงานทางงานวิจัย
ประเสริฐไชย สุขสอาด วรรณชลี โนริยา และพสชนันท์ นิรมิตรไชยนนท์. (๒๕๕๖). สํารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของสถานธนานุเคราะห์.สนับสนุนทุนโดย
สถานธนานุเคราะห์.(กําลังดําเนินการ)
วรรณชลี โนริยา. (๒๕๕๕). การศึกษาความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงกับการบริหาร
จัดการกีฬาในประเทศไทย. สนับสนุนโดย ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
นักรบ ระวังการณ์ วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๕). ทิศทางการจัดการการกีฬาของ
ประเทศไทย ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐. สนั บ สนุ น ทุ น ด้ ว ยสาขาการจั ด การการกี ฬ า
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
นักรบ ระวังการณ์ วรรณชลี โนริยา และคณะ.(๒๕๕๕). การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล. สนับสนุนทุนด้วย
สาขาการจัดการการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐไชย สุขสะอาด วรรณชลี โนริย า และคณะ. (๒๕๕๕). การศึกษาความต้องการใน
การศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล.
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วศิน ปลื้มเจริญ วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๕). การสํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และ
ความผูกพันกรณีศึกษาผู้บริหารสถานีบริการ และการศึกษาการบริหารงาน สถานีก๊าซ NGV
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๕. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.
วรรณชลี โนริยา. (๒๕๕๔). การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา. ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๔). การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬา
แห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗). การกีฬาแห่งประเทศไทย.
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วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๔). การพัฒนาสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิต นักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๔). ความพึงพอใจการให้บริการ โครงการพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิต นักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา.
วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๔). การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาอาชีพ ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔). การกีฬาแห่งประเทศไทย.
ปรางทิพย์ ยุวานนท์ วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๔). การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬา
อาชีพ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔). การกีฬาแห่งประเทศไทย.
ประเสริฐไชย สุขสอาด วรรณชลี โนริยา และคณะ. (๒๕๕๔). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็ง
ของสโมสรฟุตบอลราชประชา. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
วรรณชลี โนริ ยา และคณะ. (๒๕๔๗). การติ ดตามและประเมิ นผลการจั ดการโครงการ
มหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ํา จังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๔๗. ภาควิชาศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริ ฐไชย สุ ขสอาด วรรณชลี โนริ ยา และคณะ. (๒๕๕๒). ความฉลาดทางอารมณ์ และ
พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ผลงานบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วรรณชลี โนริยา. (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๕). การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การทางการกี ฬ า ภาควิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔. วารสารวิทยบริการ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑.
วรรณชลี โนริยา. (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖). นักกีฬา: กับการสร้างแบรนด์. วารสารสหศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑.
นฤนันท์ สุริยมณี และ วรรณชลี โนริยา.( มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) . ความพึงพอใจและความ
คาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การจั ด การการศึ ก ษานานาชาติ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา. วารสารคุณภาพชีวิต คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
ประเสริฐไชย สุขสอาด วรรณชลี โนริยา และคณะ. (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔). การศึกษาความฉลาด
ทางอารมณ์ นักศึกษามหิดลชั้นปีที่ หัวข้อ นันทนาการเพื่อสุขภาพ. วารสารการจัดการการกีฬา
แห่งประเทศไทย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
ประเสริฐไชย สุขสอาด และ วรรณชลี โนริยา. (๒๕๕๖). การจัดการการกีฬากับการเรียนรู้เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน. (หนังสือการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนท่ามกลางสังคม
พหุวัฒนธรรม) ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรืองฤทธิ์ อุปละนาละ อัมพุช และวรรณชลี โนริยา. (๒๕๕๕). แนวโน้มการจัดการกีฬาในประเทศไทย
กับประชาคมอาเซียน” หนังสือการศึกษาและการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วรรณชลี โนริยา. (๒๕๕๓). PDCA เครื่องมือบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา.
พลั ง แห่ ง การศึ ก ษาเพื่ อ สั ง คมไทย. หนั ง สื อ พลั ง แห่ ง การศึ ก ษาเพื่ อ สั ง คมไทย ภาควิ ช า
ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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วรรณชลี โนริยา. (๒๕๕๒). ความตัวแทนนักกีฬา: การพัฒนาสู่กีฬาอาชีพของไทย “หนังสือ
ศึ กษาศาสตร์ กั บการเปลี่ ยนแปลงสั งคมไทย” ภาควิ ชาศึ กษาศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
วรรณชลี โนริยา. (๒๕๕๑). บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนนักฟุตบอลในประเทศไทย. ประชุม
วิชาการ Sport Management. Conference วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม.

ผลงานบริการวิชาการ
1. คณะกรรมการบริหารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖
2. คณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพ
เชิงธุรกิจ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
3. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๕๔
4. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๔
5. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๕๕
6. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๕๕
7. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๕๖
8. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ ๒๕๕๖
9. กองบรรณาธิการรวบรวมบทความวิชาการ หนังสือการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม ๒๕๕๕
10. กองบรรณาธิการหนังสือรวบรวมผลงานด้านการวิจัยและบทความทางวิชาการ สาขาการ
จัดการการกีฬาภาควิชาศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖) เล่มที่ ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖
11. คณะกรรมการจัดทําหนังสือรวบรวมผลงาน และ วิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบนั ของสมาคมยกน้ําหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
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วิทยากร
- วิทยากรอบรม R2R สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย พะเยา (๒๕๕๖)
- วิทยากรสร้างความสัมพันธ์โครงการแนะแนวอาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖)
- วิทยากรอบรมการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรกีฬา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
- วิทยากรการประชุมวิชาการ การจัดการทางการกีฬา “Evolution of Thai Sport Management”
- วิทยากร อบรมเครื่องออกกําลังกาย พาวเวอร์ เพลท ประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หัวข้อ “Sport Sponsorship”
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “การวิเคราะห์โครงการและความเป็นไปได้”
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงการ “Logical Framework”
- อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ หัวข้อ “การสื่อการทางการตลาด”
- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ หัวข้อ “นันทนาการเพือ่ สุขภาพ”
- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ หัวข้อ “นันทนาการเพื่อสุขภาพ”

การเข้าร่วมฝึกอบรมและการสัมมนา
- เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KU-SS Sport Management and Sport Science Summit
สิงหาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิม่ ของประเทศไทย สภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ“การจัดการสิทธิประโยชน์กีฬาเพือ่ รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๑๕” คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงแรม
เดอะ ทวินทาวเวอร์ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ Sport Management เรื่อง A Forward Movement of Sport
Management Thailand
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการวาระแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ฟุตบอลอาชีพในประเทศ, คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา, โรงแรมเรดิสัน
- เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร Fast Management Business Administrator รุ่นที่ ๔
บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น (มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๔๘)
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ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมด้านการกีฬา
1. Certificate in Sports Management – ICSM (United States Sports Academy) FebruaryAugust 2011
2. Paticipant, The KU Sport Management Summit 2011 held on May 25-26, 2011 The
Chalerprakiat ChulabhornBuilding,Kasetsart University Bangkok,Thailand.
3. Paticipation, the King of Thailand 13th Asian Youth(Boys and Girls), 18th Asian Junior
Women &25th Asian Junior Men Weightlifting Championships on 5-12 September 2011
at Pattaya, Thailand
4. Paticipant, the 6th AASM Conference at PWTC,Kuala Lumpur,Malaysia Held on the 14th
-16th October 2010
5. Event and Sponsorship Marketing 2009 between 20th -21st May 2009 at The
Landmark Hotel ,Bangkok ,Organized by Asia Business Forum (Thailand) Limited.
6. Joint Conference 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sport Science 8th
International Sports Science Conference on July 15-17,2009 at Kota
Bharu,Kelantan,Malasia.
7. Completed the Siminar on “Global Trends of Sports and Entertainment Business” August
11,2009 at Sripatum University.
8. International Conference on Spots and Exercise Science เรื่อง Sports and Healthy
Lifestyle during Global crisis (1-3 December, 2009) at The Twin Tower
9. Attended the Seminar-workshop “Sport Management” organized by Faculty of Liberal
Arts,Institute of Physical Education,Ministry of Tourism and Sport frome May 20th -22nd,
2008 at Asia Airport Hotel.
10. The 4th Asain Association for Sport Management Conference at Chandrakasem Rajabhat
University Bangkok, Thailand, November 26-29, 2008.
11. Successfully completed the Stage One Basic Fitness Academy 23rd -24th January 2008
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12. Joint Congress 2007 SEA Game and ASEAN Para Game Scientific and 5th ASPASP
International Congress on Sport Phychology, Bangkok, Thailand 1-4 December, 2007.
13. FISU Conference 2007 Bangkok 9-12 August 2007

