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ข้อมูลและผลงาน 
ดร.อเนกพล  เกือ้มา 

 
ช่ือ ดร.อเนกพล  นามสกุล   เก้ือมา  (Mr.Anegpon  Kuama) 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นกัวจิยั ช านาญการ 
   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสหสาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
หน่วยงำน           สถาบนัวจิยัสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรศึกษำ  
ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  ศษ.ด. (Ed. D) 
สาขา เทคโนโลยกีารศึกษา  (Educational Technology) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
สำขำทีม่ีควำมช ำนำญพเิศษ  

   การจดัการความรู้   
   การจดัการเรียนรู้ 
   เทคโนโลยกีารศึกษา 
   การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  การประเมินผลกระทบทางสังคม 
  การติดตามและประเมินผลโครงการ    
 
ผลงำนงำนวจัิย 
พ.ศ. 2538 –2541 

โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงสร้างการเกษตร   
   แหล่งทุน  :  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ. 2540  
โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วน 

ต าบล ระยะท่ีสอง   
   แหล่งทุน  :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 โครงการพฒันาและปกป้องเด็กโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
แหล่งทุน : ยนิูเซฟ (UNICEF) 

 พ.ศ. 2541  
 โครงการศึกษาสภาพและความตอ้งการของต าบลและสภาต าบลในภาคกลาง  

   แหล่งทุน : สถานทูตองักฤษ 
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พ.ศ. 2541 – 2544 
      โครงการศึกษาสภาพและความตอ้งการของต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   แหล่งทุน : ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน 
พ.ศ. 2543  
      โครงการประเมินผลการรณรงคเ์พื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของคณะ   
กรรมการการเลือกตั้งดา้นกิจการการมีส่วนร่วม  
   แหล่งทุน :  สถานฑูตออสเตเลีย 
พ.ศ. 2543 – 2545 

โครงการ  การวิจยัและประเมินผลโครงการอาหารกลางวนั   
แหล่งทุน : กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2543 - 2544  
โครงการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตและสังคม ระยะท่ีสอง  

แหล่งทุน : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 

พ.ศ. 2544 – 2545  
โครงการ การส ารวจวจิยัปฏิบติัการดา้นสังคมโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง  

แหล่งทุน :  การเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2544  

โครงการส ารวจวจิยัความเป็นไปไดโ้ครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนรังสิต  
    แหล่งทุน :  การเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2544 – 2545 

โครงการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มภายหลงัการก่อสร้างเข่ือนทดน ้าบางปะกงและ
ประเมินค่าความเสียหาย  

   แหล่งทุน : ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 พ.ศ. 2545 
โครงการการจดัการเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศแบบยัง่ยนืบริเวณพื้นท่ีตน้น ้าเหนืออ่างเก็บน ้า       ดอก

กราย อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน ้าคลองใหญ่  และอ่างเก็บน ้าคลองสียดั 
 แหล่งทุน : ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
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 พ.ศ. 2545  
 โครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเชีย 

 แหล่งทุน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2545   

โครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน หินกรูด 
  แหล่งทุน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 
พ.ศ. 2544 -2546  

 โครงการ การพฒันาศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการด าเนินการตามภารกิจ   
การกระจายอ านาจตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2542)  

 แหล่งทุน : ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน 
พ.ศ. 2546-2547 

โครงการ ศึกษาศกัยภาพทุนทางสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 แหล่งทุน : ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน 
โครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานประจ าปีของกรมคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพ 
  แหล่งทุน : กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ   กระทรวงยุติธรรม 
 โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของผูช้ื้อและผูจ้องโครงการบา้นเอ้ืออาทรของการเคหะ 

แห่งชาติ 
  แหล่งทุน :  การเคหะแห่งชาติ   กระทรวงมหาดไทย 
  โครงการ ศึกษาความตอ้งการดา้นสารสนเทศของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรคภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้  
แหล่งทุน : สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

  โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของการเคหะแห่งชาติ 
แหล่งทุน : การเคหะแห่งชาติ   กระทรวงมหาดไทย 

   โครงการ การพฒันาศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการตามภารกิจการ
กระจายอ านาจตามพระราชบญัญติัก าหนดแผน  และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2542)  

 แหล่งทุน : ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน 
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โครงการ ศึกษาศกัยภาพทุนทางสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
  แหล่งทุน : ทุนวจิยังบประมาณแผน่ดิน 
พ.ศ. 2548 

โครงการ ศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการท าเกลือจากน ้าเกลือใตดิ้นในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2548 
               แหล่งทุน : กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
       โครงการ ศึกษาการเช่ือมโยงตลาดรวบรวมและกระจายสินคา้เกษตร  
 แหล่งทุน : ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
พ.ศ. 2549 
       โครงการส ารวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 แหล่งทุน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
       โครงการติดตามและประเมินผลโครงการคู่ขา ปลาท่องโก๋ 

  แหล่งทุน : บริษทัไฟเซอร์ ประเทศไทย 
       พ.ศ. 2550-2551 

       โครงการประเมินการส่งเสริมการผลิตถ่านและการจดัการทรัพยากรไมอ้ยา่ง 
ประสิทธิภาพ 
  แหล่งทุน : สมาคมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
พ.ศ. 2552-2553 
       โครงการส ารวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 แหล่งทุน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
       โครงการแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบติัเพื่อการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ใหม่ของรัฐ 

  แหล่งทุน ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
               โครงการถอดบทเรียนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 

  แหล่งทุน กรมส่งเสริมคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
               โครงการพฒันามาตรฐานโรงเรียน อย. นอ้ยและมาตรฐานนกัเรียน อย. นอ้ย 
  แหล่งทุน ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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พ.ศ. 2553-2554 
 
       โครงการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาพื้นท่ี 
ภาคใต ้ภายใตโ้ครงการศึกษาวางแผนพฒันาพื้นท่ีภาคใต ้

 แหล่งทุน ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน กบั กทช. 

  แหล่งทุน ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ(กทช.) 
         
พ.ศ. 2555-2556 
 โครงการการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 
  แหล่งทุนกรมส่งเสริมคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 โครงการการพฒันาเครือข่ายเพื่อกายจิตสังคมเป็นสุข ปีท่ี 3 
  แหล่งทุน ส านกับริหารยทุธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 โครงการความยากจนและไม่เท่าเทียมกนัดา้นรายไดข้องประชาชนใน 5 จงัหวดัชายแดน
ใต ้
  แหล่งทุน สภาวจิยัแห่งชาติ 
 โครงการ   ประเมินผลการจดัการจดัสรรทุนรัฐบาล(ก.พ.)และการใชป้ระโยชน์จาก
นกัเรียนทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 2555  
  แหล่งทุน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน(กพ.) 

โครงการ ทบทวนแผนยทุธศาตร์กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ และ
จดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปี 2556  

 แหล่งทุน กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
โครงการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวติการท างานองคก์รภาครัฐ 
  แหล่งทุน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส) 

โครงการการออกแบบเชิงรายละเอียดและการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการน าร่อง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัริยะ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน(MHS Smart Gird) 

 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ) 
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พ.ศ.2557 

งำนวจัิย 
โครงการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวติการท างานองคก์รภาครัฐ 

  แหล่งทุน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) 
โครงการการออกแบบเชิงรายละเอียดและการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการน าร่อง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัริยะ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน(MHS Smart Gird) 
 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 
โครงการพฒันาเกณฑช้ี์วดัและประเมินเทศบาลสู่เมืองตน้แบบส่ิงแวดลอ้มเมืองย ัง่ยนื

อาเซ่ียน 
 แหล่งทุน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการติดตามประเมินผลการใช ้“เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควนั”แทนการเผาในท่ีโล่ง ใน

การปฎิบติังานการป้องกนัปัญหาหมอกควนัในภาคเหนือ 
 แหล่งทุนกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพฒันาศกัยภาพการท างานอาสาสมคัรส่ิงแวดลอ้มและการสร้างความร่วมมือ

ระหวา่งเครือข่ายในระดบัภูมิภาค 
 แหล่งทุนกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการคดัเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น 
 แหล่งทุนกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่เมืองตน้แบบส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนือาเซียน 

แหล่งทุนกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 
งำนทีป่รึกษำ ผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     -อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหสาขาพฒันามนุษยแ์ละสังคม  
   สถาบนัวจิยัสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    -อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ กรรมการวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
   สหสาขาพฒันามนุษยแ์ละ สังคม  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-ท่ีปรึกษา:โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรมและ
ส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงยติุธรรม 

-ท่ีปรึกษา:โครงการคุณภาพชีวิตพิชิตคุณภาพงาน ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงมนุษย ์



 7 

-ผูท้รงคุณวฒิุ:โครงการต่อยอดความรู้สู่การส้รางสรรคน์วตักรรมส านกังานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

-ผูท้รงคุณวฒิุ:ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)ส านกัสุขภาวะ
องคก์ร 
 -ผูเ้ช่ียวชาญ:เทคโนโลยกีารส่ือสารและการศึกษา 

 
 กำรเผยแพร่ผลงำน   
     
  สัมภาษณ์วทิย ุรายการ  “สาระสนทนางานวจิยั เร่ือง อินเตอร์เน็ตต าบล” 
  จดัโดย สถานีวทิยจุุฬาฯ 

สัมภาษณ์วทิย ุรายการ  “สาระสนทนางานวจิยั เร่ือง ธนาคารขยะ” 
  จดัโดย สถานีวทิยจุุฬาฯ 

วารสารจุฬาวิจยั “สภาพและความตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล” 
   จดัโดย  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-กุมภาพนัธ์ 2544 

วารสารจุฬาวิจยั   “สารสนเทศเพื่อสุขภาพ” 
  จดัโดย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
    บทความประกอบการสัมมนา “อินเตอร์เน็ตต าบล”   

 จดัโดย สมาคมนกัข่าวสายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    บทความประกอบการประชุมวชิาการประจ าปี 2550 “ธุรกิจชุมชน”  

 จดัโดย สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
    บทความประกอบการประชุมวชิาการประจ าปี 2551“ทุนทางสังคม”  

 จดัโดย สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
    บทความประกอบการประชุมวชิาการประจ าปี 2552 “สังคมในวจิยั วจิยัในสังคม”  

 จดัโดย สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   บทความประกอบการประชุมวชิาการประจ าปี 2553 “สร้างสุขในสังคม”  

 จดัโดย สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
บทความวารสารครุศาสตร์สาร “ริเร่ิม –ปฎิบติั –ต่อยอด” การจดัการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืโดย

ชุมชน 
  เผยแพร่โดย มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
คู่มือ 
   คู่มือ “การวางแผนพฒันาต าบลแบบมีส่วนร่วม” 2543-2546 
   คู่มือ “การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”   2543-2546 
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   คู่มือ “การสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัและคุณภาพชีวติและสังคมแบบมีส่วนร่วม” 2546 
   คู่มือ “การศึกษาศกัยภาพทุนทางสังคมของชุมชนทอ้งถ่ิน” 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


