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กิตติกรรมประกาศ

ผูศึกษามีความรูสึกดีใจที่ไดมีโอกาสจัดทํารายงานสวนบุคคลฉบับน้ี เพราะเปนงานที่ไดรับ
มอบหมายดูแล กํากับเมื่อมารับหนาที่เปนรองกงสุลใหญของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน และ
เปนปญหาที่ประสบจริง การศึกษาในเร่ืองน้ีจะเปนการชวยใหเห็นปญหา และการหาแนวทางแกไข
ไดครบวงจร ภายใตขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร
งบประมาณ เปนตน การศึกษาดังกลาวจึงหวังเปนอยางยิ่งที่จะชวยในการปรับปรุงยกระดับและ
สรางความพึงพอใจในงานบริการประชาชนของสถานกงสุลใหญฯ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น

รายงานฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากคณาจารยที่ปรึกษาที่ไดเสียสละเวลาใน
การใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางมาก ที่ทําใหรายงานฉบับน้ีมีความสมบูรณ
ซึ่งผูศึกษาขอเอยนาม และกลาวขอบพระคุณแดทานคณาจารยทั้งสาม คือ เอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ
ชลารักษ  ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู  และ ดร. อรทัย กกผล

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเพื่อนขาราชการจากกรมการกงสุล กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กองบรรณาสารและหองสมุด กระทรวงการตางประเทศ  ผูบังคับบัญชา (กงสุลใหญ
ณ เมืองเจนไน) ขาราชการ และลูกจางสถานกงสุลใหญฯ ที่ไดใหการสนับสนุนดานขอมูลตางๆ
รวมทั้งเพื่อนรวมรุน นบท.รุนที่ 3 เพื่อนสาธิตประสานมิตร รุนที่ 11 ที่ไดใหทั้งขอมูล คําแนะนําที่
เปนประโยชน ที่นอกเหนือไปจากน้ัน การไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ทุกทาน ภายใตการ
บริหารจัดการของคุณบุญรงค พงษเสถียรศักด์ิ ผู อํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ -
วโรปการ ที่ไดใหการดูแลผูเขารับการอบรมทุกทานไดอยางดียิ่ง ทําใหหลักสูตรคร้ังน้ีมีสาระ และ
ใหความรูอยางกวางขวาง อันเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกหนวยงานที่เขารับการอบรมทุกทาน
สมควรไดรับคําชมเชยมา ณ ที่น้ี



ซ

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ ช
สารบัญ ซ
บทท่ี 1 บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 5
1.3 ขอบเขตและเน้ือหาของการศึกษา 6
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา 6

บทท่ี 2 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา
2.1 หลักการและแนวทางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) และพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 7
2.2 นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศใน
เร่ืองการบริการประชาชนในตางประเทศ ระเบียบการเงินการคลัง
ที่สงเสริมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนเคร่ืองมือในกรอบ
ของนโยบาย กฎ ระเบียบ 9
2.3 หลักการบริหาร 4 M 2T 12

              2.4 ทฤษฎี Public – Private Partnership: PPP 12
2.5 ทฤษฎีการจัดการกับสถานการณวิกฤต (Crisis Management) 12
2.6 แนวความคิดการบริหารบุคลากร 13

บทท่ี 3 ผลการศึกษา
              3.1 ผลการศึกษาจากแนวทางความคิดหลักการ ทรัพยากร 4M และ 2T 14
              3.2 ผลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานกงสุลใหญ ฯ ในงาน

สําคัญของกงสุลโดยทฤษฎีตางๆ 19
    3.3 การกําหนดกลยุทธแนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญฯ 25



ซ

บทท่ี 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา 29
4.2 ขอเสนอแนะในแนวทางที่แกไขที่มาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
สถานกงสุลใหญฯ ในงานสําคัญของกงสุลใหญ 33
4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 36

บรรณานุกรม 39
ภาคผนวก

ก. สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองเจนไนป 2552 ต้ังแตเดือนมกราคม –  ธันวาคม 2552 42

ข. สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองเจนไนป 2553 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม  ถึง 31 ธันวาคม 2553 45

ประวัติผูเขียน 49



43
สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน

ป 2552  ตั้งแตเดือนมกราคม –  ธันวาคม 2552
ประเภทของการตรวจลงตรา

คนอยูชัว่คราว ทองเท่ียว เดินทางผาน ทูต ราชการ อัธยาศยั
ไมตรี

รวมเดือน

ราย* จํานวนเงิน** ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย ราย ราย ราย* จํานวนเงิน (บาท)**
ม.ค.52 121 318,500.00 2,280 2,262,820.00 59 66,220.00 _ _ 2 2,462 2,647,540.00
ก.พ.52 124 377,300.00 2,069 2,053,100.00 63 73,150.00 _ _ - 2,256 2,503,550.00
มี.ค.52 145 400,820.00 2,448 181,720.00 26 36,190.00 _ _ 5 2,624 618,730.00
เม.ย.52 197 486,080.00 3,713 30 41,580.00 _ _ 1 3,941 527,660.00
พ.ค.52 123 331,240.00 3,546 16 20,020.00 _ _ 5 3,690 351,260.00
มิ.ย.52 156 411,600.00 2,402 1,631,000.00 46 57,750.00 _ _ 29 2,633 2,100,350.00
ก.ค.52 153 450,800.00 3,165 7 6,930.00 _ _ 1 3,326 457,730.00
ส.ค.52 122 325,360.00 2,643 133 5,390.00 _ _ - 2,898 330,750.00
ก.ย.52 150 437,080.00 3,187 11 11,550.00 _ - - 3,348 448,630.00
ต.ค.52 127 304,780.00 3,006 5 3,850.00 _ _ 2 3,140 308,630.00
พ.ย.52 126 363,580.00 3,515 28 21,560.00 _ _ - 3,669 385,140.00
ธ.ค.52 142 344,960.00 3,791 15 13,090.00 _ _ 1 3,949 358,050.00

รวม 1,686 4,552,100.00 35,765 5,639,340.00 439 357,280.00 _ - 46 37,936 10,548,720.00
  *นับเปนจํานวนผูขอรับการตรวจลงตรา
**คํานวณเปนสกุลเงินบาท โดยเทียบอัตราแลกเปล่ียน 1 รูป = .70 บาท

                                                                                                                                 (ลงชื่อ)........................................................
(นายไพฑูรย สงคแกว)

   รองกงสุลใหญ
          รายงาน  ณ  วันท่ี 13  มกราคม  2553
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ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการรายงานสถิติการตรวจลงตรา

ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน
ป 2552 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552

ปริมาณการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว และประเภทพิเศษ (ราย)
คนอยูชั่วคราว แยกตามอายุการตรวจลงตราเดือน

Single entry 3 เดือน Multiple entry 1 ป Multiple entry 3 ป

O-A
(Long Stay)

Special Entry
Visa (Elite) หมายเหตุ

ม.ค.52 96 25
ก.พ.52 89 35
มี.ค.52 116 29
เม.ย.52 171 26
พ.ค.52 95 28
มิ.ย.52 127 28 1
ก.ค.52 118 30 5
ส.ค.52 96 25 1
ก.ย.52 113 30 7
ต.ค.52 108 19
พ.ย.52 88 37 1
ธ.ค.52 121 20 1

รวม 1,338 332 16
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สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน

ป 2553  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553
ประเภทของการตรวจลงตรา

คนอยูชัว่คราว ทองเท่ียว เดินทางผาน ทูต ราชการ อัธยาศยั
ไมตรี

รวมเดือน

ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย ราย ราย ราย* จํานวนเงิน (บาท)**
ม.ค.53 150 430,220.00 3,706 - 8 6,160.00 - - - 3,864 436,380.00
ก.พ.53 169 450,800.00 3,517 - 3 2,310.00 - - 2 3,691 453,110.00
มี.ค.53 141 366,520.00 4,278 2,820,440.00 22 26,950.00 - - 2 4,443 3,213,910.00
เม.ย.53 167 371,420.00 4,120 4,161,080.00 88 95,480.00 - - 1 4,376 4,627,980.00
พ.ค.53 121 301,840.00 2,481 964,320.00 19 14,630.00 - - - 2,621 1,280,790.00
มิ.ย.53 166 419,440.00 2,378 - 2 1,540.00 - - 1 2,547 420,980.00
ก.ค.53 179 414,540.00 2,390 - 2 2,310.00 - - 4 2,575 416,850.00
ส.ค.53 224 453,740.00 2,586 - - - - - 1 2,811 453,740.00
ก.ย.53 214 437,080.00 3,794 - 2 1,540.00 - 1 - 4,011 438,620.00
ต.ค.53 170 347,900.00 2,690 - 1 770.00 - - 2 2,863 348,670.00
พ.ย.53 158 307,720.00 4,003 - 3 2,310.00 - - 1 4,164 310,030.00
ธ.ค.53 129 267,540.00 3,410 - 26 36,960.00 - - 2 3,567 304,500.00
รวม 1,988 4,568,760.00 39,353 7,945,840.00 176 190,960.00 - 1 16 41,533 12,705,560.00

  *นับเปนจํานวนผูขอรับการตรวจลงตรา
**คํานวณเปนสกุลเงินบาท โดยเทียบอัตราแลกเปล่ียน 1 รูป = .70 บาท
                                                                                                                                                                               (ลงชื่อ)............................................................

(นางอรุณลักษณ อิ่มทรัพย)
รองกงสุล

                                                       รายงาน  ณ  วันท่ี 14 มกราคม 2553
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ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการรายงานสถิติการตรวจลงตรา

ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน
ป 2553 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553

ปริมาณการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว และประเภทพิเศษ (ราย)
คนอยูชั่วคราว แยกตามอายุการตรวจลงตราเดือน

Single entry 3 เดือน Multiple entry 1 ป Multiple entry 3 ป

O-A
(Long Stay)

Special Entry
Visa (Elite) หมายเหตุ

ม.ค.53 112 33 5
ก.พ.53 135 31 3
มี.ค.53 112 28 1
เม.ย.53 152 15 -
พ.ค.53 99 22 -
มิ.ย.53 134 32 -
ก.ค.53 159 19 1
ส.ค.53 219 3 - 1
ก.ย.53 208 6 -
ต.ค.53 165 5 -
พ.ย.53 157 - -
ธ.ค.53 124 5 -
รวม 1,776 199 10 1
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****** คิดเปนเงินรูป *****ฉบับนี้ไมสงกต.

สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน
ป 2553  ตั้งแตเดือนมกราคม –  กันยายน 2553

ประเภทของการตรวจลงตรา
คนอยูชัว่คราว ทองเท่ียว เดินทางผาน ทูต ราชการ อัธยาศยั

ไมตรี
รวมเดือน

ราย จํานวนเงิน (รูป) ราย จํานวนเงิน (รูป) ราย จํานวนเงิน (รูป) ราย ราย ราย ราย* จํานวนเงิน (รูป)**
ม.ค.53 150 614,600.00 3,706 - 8 8,800.00 - - - 3,864 623,400.00
ก.พ.53 169 644,000.00 3,517 - 3 3,300.00 - - 2 3,691 647,300.00
มี.ค.53 141 523,600.00 4,278 4,029,200.00 22 38,500.00 - - 2 4,443 4,591,300.00
เม.ย.53 167 530,600.00 4,120 5,944,400.00 88 136,400.00 - - 1 4,376 6,611,400.00
พ.ค.53 121 431,200.00 2,481 1,377,600.00 19 20,900.00 - - - 2,621 1,829,700.00
มิ.ย.53 166 599,200.00 2,378 - 2 2,200.00 - - 1 2,547 601,400.00
ก.ค.53 179 592,200.00 2,390 - 2 3,300.00 - - 4 2,575 595,500.00
ส.ค.53 224 648,200.00 2,586 - - - - - 1 2,811 648,200.00
ก.ย.53 214 624,400.00 3,794 - 2 2,200.00 - 1 - 4,011 626,600.00
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53

รวม 1,531 5,208,000.00 29,250 11,351,200.00 146 215,600.00 - 1 11 30,939 16,774,800.00
  *นับเปนจํานวนผูขอรับการตรวจลงตรา
**คํานวณเปนสกุลเงินบาท โดยเทียบอัตราแลกเปล่ียน 1 รูป = .70 บาท
                                                                                                                                                                               (ลงชื่อ)........................................................

                                                                                                                                                                               (นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ)
                                                                                                                                                     กงสุลใหญ

                                                                                               รายงาน  ณ  วันท่ี 22 ตุลาคม 2553
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานสวนบุคคลเร่ือง “การพัฒนาการใหบริการงานดานกงสุลครบวงจรแกชาวไทย
กรณีสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน” มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงงานบริการประชาชนของ
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไนใหครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รายงานการศึกษาดังกลาวเปนการสะทอนปญหาที่ เกิดขึ้นจริง ภายใตขอจํากัดตางๆ
ของสถานกงสุลใหญฯ ที่เปนปญหาสําคัญคือจํานวนอัตราขาราชการ และลูกจางทองถิ่นที่จํากัดที่
ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการที่มีการขยายตัวของจํานวนคนไทยที่มาอินเดียในรัฐ
เขตอาณาของสถานกงสุลใหญฯ เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ รวมทั้งงานในภารกิจมิติอ่ืนๆ ของสถาน
กงสุลใหญฯ ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ทําใหตองบริหารจัดการในเร่ืองคน งาน และงบประมาณ
ใหมีผลกระทบตองานบริการประชาชนใหนอยที่สุด รวมถึงการผลกระทบที่เกิดจากสถานกงสุล
ใหญฯ จําเปนตองยายสถานที่ทําการไปอยูในที่เชาแหงใหมในเดือนตุลาคม 2554 จากการที่ผูใหเชา
ไมตอสัญญาเชาใหตอไป ที่มีผลตองานบริการประชาชน

ในบทแรกผูเขียนไดทําการศึกษาความเปนมาของปญหาโดยไดแจกแจงในรายละเอียดของ
ลักษณะงานของสถานกงสุลใหญฯ อาทิ งานในภารกิจอ่ืนๆ, ปญหาการขาดองคความรูในระเบียบ
และกฎหมายทองถิ่น, การไมสามารถเขาถึงเจาหนาที่รัฐ, ปญหาดานงบประมาณ บุคลากร พัสดุ
อุปกรณของสํานักงาน และไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการศึกษา ดวยการวิเคราะหปญหาหลัก
ในงานมิติดานกงสุล (งานนิติกรณรับรองเอกสาร, งานดานการตรวจลงตรา, งานดานคุมครอง
ดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ: ปญหานักเรียนไทย, ปญหาแรงงานหญิงไทยดานสปา,
Employment Visa ของอินเดีย) และอีกสวนหน่ึงไดกลาวถึงการแสวงหาหนทางในการแกไข
ปรับปรุงดานการบริหารจัดการ และเสนอแนวทางในการแกไขปญหา สวนขอบเขตและเน้ือหาของ
การศึกษาไดอาศัยขอบเขตภายในกรอบของนโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย นโยบายรัฐบาลและ ยุทธศาสตรกระทรวงการ
ตางประเทศในเร่ืองการบริการประชาชนวิสัยทัศน พันธกิจกระทรวงการตางประเทศ กรมการ
กงสุล กฏหมาย/ระเบียบการคลังที่เอ้ืออํานวยในการปรับปรุงงานบริการประชาชนของสถานกงสุล
ใหญฯ ใหดียิ่งขึ้น และการใชทฤษฎีหลักการบริหารจัดการตางๆ นํามาปรับใชกับการแกไขปญหา
งานดานกงสุล ทั้งน้ี ทายสุดของการศึกษาในบทแรกจะเปนการกลาวถึงประโยชนที่จะไดรับจาก
การศึกษาดวย เชน สามารถจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการประชาชนในมิติตางๆ ,
สามารถนําสภาพปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหาในมิติดานกงสุลไปใชประโยชน



ฉ

ในการแลกเปลี่ยนขอมูล และประสบการณกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และสถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองมุมไบ และกัลกัตตา เพื่อใหแกไขปญหาเปนในแนวทางสอดคลองตองกัน

ในบทที่สองผูศึกษายังไดนําแนวความคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาโดยไดนํากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร พันธกิจ
ของกระทรวงการตางประเทศ กฎระเบียบดานการเงินการคลัง เปนกรอบแนวทางนํามาบริหาร
จัดการงานดานกงสุลภายในองคกร ในสวนทฤษฎีผูเขียนไดใชหลักบริหาร 4M 2T, ทฤษฎี Public-
Private Partnership/Outsourcing, Crisis Management และแนวความคิดการบริหารบุคลากรมา
บริหารจัดการแกไขปญหาเฉพาะของงานดานกงสุล

ในบทที่สามผูเขียนเปนการรายงานผลการศึกษาวิเคราะหลงในรายละเอียดโดยใชทฤษฎี
ที่กลาวถึงในบทที่สอง คือหลักบริหาร 4M 2T, ทฤษฎี Public-Private Partnership/Outsourcing,
Crisis Management และแนวความคิดการบริหารบุคลากร นํามาปรับใชกับสภาพของปจจัยตางๆ
ในดานอาคารสถานที่, เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการปฏิบัติงาน, บุคลากร และงบประมาณ
โดยผูเขียนไดแยกใหเห็นถึงปญหา ผลกระทบ และ แนวทางแกไขไวดวย ตามดวยการวิเคราะห
สภาพ แวดลอมของสถานกงสุลใหญ ฯ  ในงานสําคัญของกงสุล โดยใชทฤษฎีบริหารจัดการตางๆ
ดังกลาวในปญหาเฉพาะในงานกงสุลที่ในแตละวันมีปริมาณงานเกินรอยละ 50 ของงานที่ปฏิบัติ
ไดแก งานนิติกรณการรับรองเอกสาร, งานดานการตรวจลงตรา, งานคุมครองดูแลผลประโยชน
การบริหารจัดการองคกรภายในดานเน้ืองาน บุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชของสํานักงานฯ
งบประมาณ เปนตน การวิเคราะหคนไทยในตางประเทศ: ปญหานักเรียน, ปญหาแรงงานหญิงไทย
ทํางานดานสปา, Employment Visa ของอินเดีย

ในบทสุดทายเปนบทสรุป และขอเสนอแนะ โดยผูเขียนไดใหขอเสนอแนะในปญหา
หรืออุปสรรคสําคัญในการปรับปรุงสถานกงสุลใหญฯ ในดานอาคารสถานที่ , อุปกรณเคร่ืองใช
สํานักงาน เปนตน และไดใหแนวทางแกไขปรับปรุงงานกงสุล จากการใชทฤษฎีหลักบริหาร 4M
2T นํามาเสนอแนะแนวทางในดานการเรียนรู, ดานผูรับบริการ, ดานงบประมาณและดานการ
ปรับปรุงกระบวนการภายในขององคกร ในบริบทตอมาผูเขียนไดจัดทําขอเสนอแนะในแนวทางที่
แกไขที่มาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานกงสุลใหญฯ ในงานสําคัญของกงสุลใหญ
ในบทที่สาม โดยไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาของงานนิติกรณรับรองเอกสาร,
งานดานการตรวจลงตรา, งานดานคุมครองดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ: ปญหา
นักเรียนไทย, ปญหาแรงงานหญิงไทยดานสปา, Employment Visa ของอินเดีย ในสวนสุดทายของ
บทที่สี่ผูเขียนไดใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย เพื่อประโยชนของผูบริหาร เพื่อเปนมุมมองใน
ภาพรวมในการแกไขปญหาครบวงจร การศึกษาดังกลาวจะเปนประโยชนในการรักษามาตรฐาน



ฉ

การบริการประชาชนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ใหความสําคัญในการสงเสริมใหสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในตางประเทศ เปนตัวแทนของหนวยงานรัฐบาลในตางประเทศที่
เปนที่พึ่งของคนไทยในตางประเทศอยางแทจริง



39

บรรณานุกรม

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :
http://www.mfa.go.th/web/912.php?id=606  (วันที่คนขอมูล : 24 มิ.ย.54)

การทูตเพื่อประชาชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :
http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=printpage&pid=13
(วันที่คนขอมูล : 24 มิ.ย.54)

 จรัล ภักดีธนากุล. คําบรรยายหลักสูตรนักบริหารการทูต (บบท.) รุนท่ี 3 เร่ือง “คุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหาร” (วันที่ 21 มิถุนายน 2554.)

จุมพล  หนิมพานิช. การบริหารจัดการภาครัฐใหม. นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.

เจริญรัฐ ฉิมสําราญ. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง “การปรับปรุงการใหบริการแกชาวไทย
กรณีสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงคเฟรต,” หลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 2
สถาบันการตางประเทศเทววะวงศ วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2553.

ทรงทรัพย  คเชนทรชัย. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง “ แนวทางการพัฒนางานกงสุลของ
สถานกงสุลใหญ ณ เมือง ปนังฯ,”  หลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 2 สถาบัน
การตางประเทศเทววะวงศ วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2553.

ทศพร ศิริสัมพันธ และคนอ่ืนๆ. “คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคการ โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ,”  สถาบันโรคทรวงอก สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2551.

ปราชญา กลาผจัญ และศิริพงษ เศาภายน. การบริหารจัดการยุคใหม Modernized
Administration/Management ภาคท่ี 1. กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลิชชิ่ง, 2553

พรพิมล สุวรรณพงศ. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง “การใหบริการประชาชนใน
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์,” หลักสูตรนักบริหาร
การทูตรุนที่ 1  สถาบันการตางประเทศเทววะวงศ วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
,2552.

สายหยุด  นกนอย. “การปฏิบัติหนาท่ีทางกงสุล.” วารสารสราญรมยฉบับครบรอบปที่ 43, 10
(กุมภาพันธ 2529)  : 123-126.

อนุสรา จิตตมิตรภาพ. คําบรรยายหลักสูตรนักบริหารการทูต (บบท.). รุนท่ี 3 เร่ือง “นักบริหาร
กับการขับเคลื่อนองคกร” วันที่ 6 กรกฎาคม 2554.



40

Public – Private Partnership:PPP. [ออนไลน]. . เขาถึงไดจาก :
http://www.bloggang.com/ mainblog.php?id=theshadow&month=27-03-2006.

(Retrieved : June,24 2011.)



49

ประวัติผูศึกษา
นายธัชไท  ถมังรักษสัตว

ชื่อ นายธัชไท  ถมังรักษสัตว
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

    คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหวิทยาลัย
- ปริญญาโท LLM (International Comparative Law), Vrije

Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม
การอบรม - หลักสูตรนักการทูตแรกเขา กระทรวงการตางประเทศ

- Ocean Management ,International Ocean Institute
แคนาดา

- European Integration เนเธอรแลนด
- การปฐมนิเทศดานเอกลักษณของชาติ รุน 66 เชียงใหม

ประวัติการรับราชการ - นิติกรสํานักเลขาธิการรัฐสภา
- เจาหนาที่การทูต 3 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาแล

กฎหมาย  กระทรวงการตางประเทศ
- เลขานุการตรี  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
- เจาหนาที่การทูต 5 กองยุโรป 1 กรมยุโรป
- เจาหนาที่การทูต 6 กองยุโรป 1 กรมยุโรป
- กงสุล  สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู
- เจาหนาที่การทูต 6 กองเอสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต

กรมพิธีการทูต
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
- เจาหนาที่การทูต 7 กลุมงานเอเชียกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา
- เจาหนาที่การทูต 7 สํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม

กรมการกงสุล
ตําแหนงปจจุบัน - รองกงสุลใหญ (นักการทูตชํานัญการพิเศษ) สถานกงสุลใหญ

 ณ เมืองเจนไน
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ภาคผนวก ก
สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน

 ป 2552 ตั้งแตเดือนมกราคม –  ธันวาคม 2552
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ภาคผนวก ข
สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน

 ป 2553  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม  ถึง 31 ธันวาคม 2553



ภาคผนวก
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