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รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
   ที่อยู่  100/25 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
   มือถือ 064-464-4641, 08-1977-2215   
   อีเมล์ kasemsarn@hotmail.com 
 
 
ปัจจุบัน 
- อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายรอ้ยตำรวจ (โปรดเกล้าแต่งตั้ง) 
- กรรมการสภาวิชาการ และ กรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
- อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ในอนุกรรมการสามัญประจำ (อ.ก.พ.) สำนักงานกิจการยุติธรรม 
 
 

ประวัติการศึกษา     
2546 - Doctor of Philosophy (Ph.D.)   Saint Louis University    
      (Public Policy Analysis & Administration)  มลรัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
             ทุนการศึกษาจาก Saint Louis University  
2542 - Graduate Research Student    Kyushu University    
    Political Science, Faculty of Law   เมือง Fukuoka ประเทศญ่ีปุ่น 
                 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญ่ีปุ่น (MONBUSHO) 
2538 - Master of Public Administration  Kentucky State University       
    Specialty in MIS     มลรัฐ Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2534 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 44 
 
 

รางวัลสำคัญท่ีเคยได้รับ 
- รางวัลเกียรติยศจักรดาว (ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารดีเด่น) (2565) 
- เข็มเชิดชูเกียรติ “ยุติธรรมธำรง” จากกระทรวงยุติธรรม (2564) 
- โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด จากนายกรัฐมนตร ี(2563) 
- โล่เกียรติคุณผู้เสียสละ อุทิศตน ใช้ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศอย่างต่อเนื่องและดียิ่ง จากสำนักงาน ป.ป.ส. (2563) 
- โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ด้านส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนายกรัฐมนตรี (2556) 
- เข็มเชิดชูเกียรติ จากกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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ประวัติการอบรมหลักสูตรสำคัญ 
-  Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2565) 
-  นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส. (2561) 
- การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2560) 
- การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555) 
- การพัฒนาลิขสิทธ์ิ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยทุนความร่วมมือระหว่างประเทศญ่ีปุ่น (JICA) (2547) 
- หลักสูตรสารวัตร จัดโดย กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2540) 
 

ประสบการณ์ 
การทำงานในตำแหน่ง 
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2561-2564) 
- รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2559-2561)  
- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2556-2559)  
- กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559-2561)  
- เลขานุการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556-2559)  
- ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2558-2559)  
- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (2553-2555)  
- รองคณบดี ฝ่ายวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (2552-2553)  
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดอุดรธานี (2555-2556)  
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า (ภาคปกติกรุงเทพมหานคร) (2553-2555)  
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดสงขลา (2551-2552)  
- รองผู้กำกับการ (หัวหน้า) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 3 (2548-2550) 
- สารวัตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 3 (2547-2548) 
- สารวัตร งาน 3 กองกำกับการ 2 (วิเคราะห์ข่าว) ตำรวจภูธรภาค 3 (2541-2546) 
- ผู้ช่วยนายเวร ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (2539-2541) 
- รองสารวัตร งาน 3 กองกำกับการ 1 (ศึกษาอบรม) ตำรวจภูธรภาค 3 (2537-2539) 
- รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธ์ิกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (2535-2537) 
- รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (2534-2535) 
  
การทำงานรูปแบบกรรมการ/คณะทำงาน 
- อนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการบริหารจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2564) 
- คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (2563-2564)  
- กรรมการวิจัยและพัฒนาระบบงาน ศาลยุติธรรม (2562)  
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- อนุกรรมาธิการด้านการทอ่งเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (2557-2562)  
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2562)  
- อนุกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (2561)  
- อนุกรรมการปฏิรูปตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 

งานยุติธรรมแห่งชาติ (2561)  
- รองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ (2559-2563) 
- อนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (2559-2560)  
- อนุกรรมการกำหนดกรอบการวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (2560)  
- อนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม สนช. (2559-2560)  
- อนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
- (สนช.) และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (2558-2560) 
- ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารราชการและแผนปฏิบัติราชการ ตำรวจแห่งชาติ (2557)  
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากิจการตำรวจ วุฒิสภา (2554-2555)  
- คณะทำงานพัฒนาระบบงบประมาณตำรวจ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ (สปท.)  
- อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ ด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2553-2554)  
- อนุกรรมาธิการ ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด 

วุฒิสภา (2554-2555)  
- อนุกรรมาธิการ จัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหายาเสพติด วุฒิสภา (2554-2555)  
- ที่ปรึกษา สำนักงานศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แห่งชาติ (2554)  
- อนุกรรมการศึกษาและวิจัยมาตรการป้องกัน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนด

นโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ช่ือเสียง 
และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) (2551)  

 

การนำเสนอผลงาน/การสัมมนา/ศึกษาดูงาน 
- International Conference on Prospects and Challenges of Development in Developing Countries, 

Rajshahi, Bangladesh (2562) เป็นวิทยากรผู้พูดเปิดงาน (Keynote Speaker)  
- International Conference of Business and Management in Emerging Markets, Oslo, Norway (2562) 
- Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Conference, Manila,  Philippines (2562)  
- International Conference on Research Approaches in Social Science, Business E-Commerce and 

Entrepreneurship, Taipei, Taiwan (2562) 
- Korean Association of Public Administration Conference, Seoul, Korea (2561) 
- Universiti Sains Malasia – International Conference on Social Sciences. Penang, Malaysia (2560)  
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- 7th International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and Applied 
Business. Manila, Philippines (2560)  
- International Conference on Social Sciences, Business, Technology, and Management, Seoul, South 

Korea (2560)  
- International Conference on Internet Studies, Tokyo, Japan (2558) 
- Asian Conference of the Arts and Humanities, Osaka, Japan (2557) 
- Policing and Security in Practice Conference, Sydney, Australia (2557) 
- Association of Asia-Pacific Business Schools Conference, Oita, Japan (2557) 
- Asian Association of Police Studies Conference, Tokyo, Japan (2557) 
- Asian Conference on the Cultural Studies, Osaka, Japan (2556) 
- Asian Conference on the Social Science, Osaka, Japan (2555) 
- Urban Affairs Association 40th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii, USA (2551) 
- Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Manila, Philippines (2551) 
- การศึกษาดูงาน และ การทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย 

ในประเทศต่าง ๆ อาท ิสหรัฐอเมรกิา อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก สาธารณรัฐเชค ออสเตรีย สโลวาเกีย 
รัสเซีย มองโกเลีย เนปาล บังคลาเทศ จีน เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ อินเดีย ตุรกี อียิปต์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

 

ที่ปรึกษา/ผู้อำนวยการหลักสูตรอบรม (ย้อนหลัง 3 ปี) อาทิ 
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1-4 (2560-2561) นิด้า 
- หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที ่1-8 (2561-2563) นิด้า 
- หลักสูตรการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ (2562) การยางแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเปล่ียนแปลง (2562/2563) สำนักงาน ป.ป.ส. 
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง รุ่นที่ 2 (2563) สำนักงาน ป.ป.ส. 
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11-12 (2563-2564) สำนักงานกิจการยุติธรรม 

 

ประสบการณ์ด้านวิชาการ 
 งานที่ปรึกษา/งานวิจัย (เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา/หัวหน้าคณะวิจัย) 
- การประเมินสถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดตามแนวชายแดน (2552)   
- การประเมินกลไกอำนวยการและปฏิบัติการเพื่อประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์ (2552)   
- การประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (2552)   
- การประเมินการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (รั้วชายแดน) (2552)   
- ถอดประสบการณ์เด่น ด้านบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง  

ชนะยาเสพติดยั่งยืน ระยะที ่2 (2553)   
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- การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดและการนำนโยบายไปปฏิบัติห้วงประกาศสงครามยาเสพติด พ.ศ. 2546 
รายงานเสนอตอ่ คณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบ ศกึษาและวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 
และการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) 
(ร่วม รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ)  
- มาตรการป้องกัน เพื่อปรับปรงุ กระบวนการใช้อำนาจเกนิขอบเขต กรณีเจ้าพนกังานตำรวจใช้อำนาจหนา้ที่โดยมิชอบ (2553) 
- การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบงานราชทัณฑ์ (2554)   
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 2554-2556 (2553)  
- การประเมินการดำเนนิงานแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใน 3 กลุ่มพืน้ที ่ตามแผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็งชนะยาเสพตดิยั่งยนื (2553)   
- การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (2553)  
- การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

ศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.) (2553)   
- การวิจัยจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice–TIJ) (2553)   
- การประเมินการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 และ 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ในระยะเร่งด่วน (ยุทธการ 315) (2554)   
- การจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554-59) (2554)   
- การประเมินผลการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและแกไ้ขยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประจำปี2554 

ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 (2554)   
- การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (2555)   
- การประเมินประสิทธิผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (2555)   
- การประเมนิสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิและการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ตาม

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (2555)   
- การประเมินมาตรการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (2555)   
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (2555)   
- การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย (2556)   
- การสำรวจระยะเวลาการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทย (2556)   
- การประเมนิการดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล (2556)   
- การประเมินการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2557)   
- การประเมินการปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพ่ระบาดของยาเสพติด (2557)   
- การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2558)  
- การประเมินยทุธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2558 (2558)     
- การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559  
- การศึกษาค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (2560)  
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (2560-2564) (2560)   
- การประเมินผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี 2557 - 2559 (2561)   
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- การสร้างเกณฑ์ช้ีวัดความสำเร็จของการขับเคล่ือนนโยบายยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด (2561)   
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2561)  
- การถ่ายทอดแผนบูรณาการฯ และยทุธศาสตร์ 20 ปีสู่กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์

แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 (2561)  
- การศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2561)  
- การประเมินโครงการส่งเสริมให้มีเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (2562)  
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูป

กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (2562)  
- การประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562  
- การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2558–2562  
- โการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน (2562)  
- การประเมินโปรแกรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ผู้กระทำผิด (2563) 
- การวิจัยแนวทางของธุรกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) มาขับเคล่ือนการสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษ 

เพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำ (2563)  
- การศึกษาโครงสร้างและกระบวนการที่จะนำมาสู่การเปล่ียนแปลงมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2564)   
- การแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์กับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงและความสงบเรียบร้อยของสังคม ด้วยแนวคิดตำรวจชุมชน (2563)  
- การวิจัยเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมทางการเมอืงแบบมส่ีวนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข สู่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (2563)  
- การติดตามผลการดำเนินโครงการรอ้ยใจรักษ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2562) (2564)  
- การประเมินผลตามแผนการรักษาความสงบภายในประเทศ (2564)  
- การจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2566-2569) (2564) 
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- ณัฐพงศ์ ย่องบุตร และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ (2559). ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการบัณฑติ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต, 12(2), 119-134.  
- ณิศาพล รักษาธรรม, เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ และ ประพนธ์ สหพัฒนา (2559). ความหวาดกลัวอาชญากรรมทาง

เพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท๊กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารกระบวนการยุติธรรม. 
9 (พฤษภาคม – สิงหาคม).  
- จิริทธ์ิพล ภูวไชยจีรภัทร, ประพนธ์ สหพัฒนา และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ (2561). ปัจจัยแรงกดดันและปัจจัย

การควบคุมตนเองกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 
มหาวิทยาลัยบูรพา. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561).  
- เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ และ สืบสกุล เข็มทอง (2561). ระยะเวลาการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทย.  

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, (มีนาคม 2561).  
- เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ, ปรีชญาณ์ นักฟ้อน และ สืบสกุล เข็มทอง (2561). ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำใน

คดียาเสพติด. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที ่6, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์, (มีนาคม 2561).  
- เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ. (2561). การตำรวจชุมชน. กรุงเทพ.ฯ: นับหน้าครีเอช่ัน. (หนังสือ)  
- ดารารัตน ์ธาตุรักษ์, ณัชชา คารอน, มงคล เอกพนัธ์ และ เกษมศานต์ โชติชาครพนัธ์ุ. (2562). ผลกระทบความพงึพอใจ

ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, Journal of 
Modern Management Science, 12(1), 17-33.  
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- ฌ.กะเฌอ มณีเทพ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ (2562). อิทธิพลของการลงโทษจำคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อ
การเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง, วารสารกระบวนการยุติธรรม, 12(1), 23-40.  
- ฐานิสร พันธ์ุครุฑ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่า 

ในการเข้ารับการบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน, วารสารกระบวนการยุติธรรม, 12(3), 59-76.  
- เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ, สุวิชา เป้าอารีย์, ประพิน นุชเป่ียม, ศรัญญิการ์ สรรค์ศุภกิจ และ สุจินตนา ภาวสิทธ์ิ 

(2564). หลักเกณฑ์และข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของผู้พ้นโทษของกลุ่มธุรกิจเพือ่สังคม. 
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา, 34 ฉบับที่ 381, 18-22.  
- เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ และ ศราวุธ มาเฉลิม (2564). การแจ้งความคดีความผิดลหุโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจใน

ประเทศไทย. ใน อมัพร ธำรงลักษณ์ ณัฐภัทร์ รกัวงศ์วาน และมณีชัชวาล มณีศรี (บ.ก.), พลวัตรรัฐประศาสน
ศาสตร์: ปัญหา โอกาส และความท้าทาย. การประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13   
(น.197-207). สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 


