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สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

• นโยบายสาธารณะ 

• การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

• ความเหลื่อมล  าทางสังคม 

• การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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ประสบการณ์วิจัย 

• หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การส ารวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในพื นที่จังหวัดระยองต่อ

การพัฒนาระบบ PRTR ของประเทศไทย” ซึ่งได้รับงบประมาณจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ (ด าเนินโครงการเสร็จ

สิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ต่อการพัฒนามาตรฐานบังคับปริมาณสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร” ซึ่งได้รับงบประมาณจาก

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม เรื่อง “การวัดภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว: การวิเคราะห์เขตการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของสถาบันการเมืองและสถาบันเศรษฐกิจต่อการใช้จ่าย

ด้านสวัสดิการ: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน (พ.ศ. 2542-2555)” ซึ่งได้รับงบประมาณจากงบเงินอุดหนุน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา

ชุมชนในกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น  าภาคกลาง” ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 



• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพของวัยรุ่นตอน

ปลายโดยใช้ตัวชี วัดทางปัญญาสังคม: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

ซึ่งได้รับงบประมาณจากแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP) 

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หั วหน้ าโครงการวิจั ย  เรื่อง “การจัดการความรู้ ภู มิปัญ ญ าท้องถิ่ นด้ านหั ตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ความเหลื่อมล  าด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย : 

กรณีศึกษาผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ความเหลื่อมล  าของโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย: การวิเคราะห์การเข้าถึงการศึกษาและการเลือกสาขาวิชาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยม

ปลาย” ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

ภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย” ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

(ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “สภาพแวดล้อมทางอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาไทย” ซึ่งได้รับงบประมาณจากแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและ

โภชนาการ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP) ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง

สาธารณสุข (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

• ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย เรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดส าหรับผู้สูงอายุไทย : 

รูปแบบการบูรณาการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) (ด าเนินโครงการแล้วประมาณร้อยละ 60) 

• หัวหน้าโครงการ “ระบบการรายงานผลและติดตามการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม” ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ที่ด าเนินการโดย

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (ด าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว) 

 
 



ประสบการณ์การสอน 

• อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• อาจารย์พิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

• อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
 


