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คุณวุฒ ิ
ปรญิญาเอก Ph.D. ภาวะผูน าและพฤตกิรรมนุษย ์  (สาขาจติวทิยาองคก์ร) 

Leadership & Human Behavior (Major in I/O Psychology) 
Alliant International University, California School of Professional Psychology (CSPP), 
San Diego, U.S.A., 1995 
วทิยานิพนธด์เียีย่มประจ าปี (Outstanding Dissertation of the Year) 

ปรญิญาโท IMBA. บรหิารธรุกจิระหว่างประเทศ 
Baldwin-Wallace College, Berea, Ohio, U.S.A., 1992 

ปรญิญาตร ี L.LB. นิตศิาสตร ์(LAW) มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2527 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ า สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 
งานบรหิาร 

 กรรมการบรหิาร สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาฯ, 2553-2555 
 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาฯ, 2547-2551 

 
งานบรกิารวชิาการ 

 คณะกรรมการอ านวยการโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องคก์รสุขภาวะ กระทรวงแรงงาน, 2558 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายพจิารณาฯ โครงการสระบุรชีมุชนเขม้แข็งและโครงการองคก์รสุขภาวะ 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2556-2557  
 ทีป่รกึษาดา้นคุณภาพชวีติการท างานหน่วยงานภาครฐั, สป. พม./ สท. พม./ กรมประชาสมัพนัธ/์ กรม

สนับสนุนบรกิารสุขภาพ/ กรมชลประทาน/ สป. ยธ./ กรมราชทณัฑ,์ NETECH, มอ. 2554-2557 
 ทีป่รกึษากติมิศกัดป์ระจ าคณะกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมสี่วนรว่มของประชาชน ดา้น

ผลกระทบต่อวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของประชาชน ในคณะกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและ
การมสี่วนรว่มของประชาชน วุฒสิภา, 2553-2554 

 ทีป่รกึษากติมิศกัดป์ระจ าคณะกรรมาธกิารทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม วุฒสิภา, 2552-2554 
 กรรมการศูนยว์จิยัการจดัการความรูก้ารสือ่สารและการพฒันา (CCDKM) คณะนิเทศศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2551-2554 
 
การเรยีนการสอนและการฝึกอบรม 
 

 Facilitator, Training Program on ASEAN Middle Management and Leadership 
Development, Office of the Civil Servant Commission (ส านักงาน ก.พ.), May 2011 

 Visiting Fellow, University of Cincinnati, Ohio, U.S.A. (Fall Quarter, 1998) 
 วทิยากรกระบวนการ (Workshop Facilitator) และการถอดบทเรยีน (After Action Review) 
 ผูท้รงคุณวุฒแิละอาจารยพ์เิศษ โครงการดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ผูท้รงคุณวุฒแิละอาจารยพ์เิศษ โครงการดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ผูท้รงคุณวุฒแิละอาจารยพ์เิศษ โครงการดุษฎบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
วชิาสอน 
 ระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) 
 ปฏบิตักิารวจิยัเพือ่การพฒันา (Practicum in Research for Development) 
 การวจิยัธรุกจิ (Business Research) 
 การวจิยัตลาด (Marketing Research)  
 การจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management)  
 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 
 การจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร (Management & Organizational Behavior) 
 จรยิธรรมทางธรุกจิ (Business Ethics)  
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การวางแผนยุทธศาสตรแ์ละการประเมนิผล 
 
ปี 2557-58 โครงการจดัท ายุทธศาสตรส์ านักงานประกนัสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) หวัหนา้โครงการ 

เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันางานประกนัสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2553-2557) และมาตรการเร่งด่วนระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2556-2557) และจดัท ายุทธศาสตร ์
ส านักงานประกนัสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 

ปี 2556 โครงการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของกองบรหิารกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีิตคน
พกิาร ปีงบประมาณ 2557-2559 หวัหนา้โครงการ เพือ่จดัท าแผนพฒันาบุคลากรของกองบรหิาร
กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารและแผนปฏบิตักิารการพฒันาบุคลากรของกอง
บรหิารกองทุนฯ 

ปี 2555 โครงการเตรยีมการรองรบัการเคลือ่นยา้ยของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน (Preparation 
for Flow of Labor in the ASEAN Community) หวัหนา้โครงการ ส านักงานปลดักระทรวง
แรงงาน เพือ่ศกึษาแนวทางการเตรยีมความพรอ้มรองรบัการเคลือ่นยา้ยของแรงงานฝีมือสู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีน 

ปี 2555 โครงการประเมนิผลการจดัสรรทุนรฐับาลของส านักงาน ก.พ. และการใชป้ระโยชนจ์ากนักเรยีนทุน
รฐับาล หวัหนา้โครงการ ส านักงาน ก.พ. เพือ่ประเมินความส าเรจ็ของการจดัสรรทุนรฐับาลของ
ส านักงาน ก.พ.และการใชป้ระโยชนจ์ากนักเรยีนทุนรฐับาลอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึขอ้เสนอแนะ
เพือ่การวางแผนการจดัการทรพัยากรบุคคลภาครฐัของประเทศ 

ปี 2555 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์องทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพิการ  พ.ศ. 2556-
2559 หวัหนา้โครงการ เพือ่จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิารระยะสีปี่ใหม้เีป้าหมายการท างานและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร
แห่งชาตฉิบบัที ่4 

ปี 2554 โครงการศึกษาเพือ่การปรบัแผนยุทธศาสตร ์ประจ าปี 2552-2555 เพือ่จดัท าแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปี 2555 ของกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร หวัหนา้โครงการ เพือ่ปรบั
แผนยุทธสาสตรก์องบรหิารกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพิการ ประจ าปี 2552-
2555 เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัสถานการณแ์ละเงือ่นไขการท างานทีส่ามารถใหก้ารสนับสนุน
แกก่ลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างครอบคลุม ทัว่ถงึทัง้ระบบอย่างครบวงจร และมปีระสทิธภิาพ 

ปี 2554 โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและชมุชนุใกลท้างน ้าของกรมชลประทาน ปี 2554 
หวัหนา้โครงการ เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามภารกจิของ
หน่วยงานและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทางน ้าชลประทานและชุมชนที่อาศยัใกล ้
บรเิวณทางน า้ชลประทาน ดว้ยวธิกีารแบบมสี่วนรว่ม ตามเกณฑ ์PMQA ของ กพร. 

ปี 2554 โครงการการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สี่วนไดเ้สยี กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณะสุข ปี 2554 หวัหนา้โครงการ เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี รวมถงึดา้นธรรมาภบิาลของกรมฯ เพือ่เป็นเกณฑใ์นการประกนัคุณภาพการใหบ้รกิาร
ตามเกณฑ ์PMQA ของ กพร. 

ปี 2554 โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและควาเชือ่มั่นองคก์รของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ปี 2554 ทีป่รกึษาโครงการ เพือ่ศกึษาผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตามภารกจิของหน่วยงาน 
โดยประเมินความพึงพอใจทัง้ในภาพรวม ระดบัสถานี และกจิการพเิศษ เชน่ โรงพยาบาลต ารวจ 
ต ารวจท่องเทีย่ว ตามเกณฑ ์PMQA  

ปี 2553 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการน าระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตรไ์ปปฏบิตั ินักวจิยั
หลักและผูจ้ดัการโครงการ ศึกษาการจดัการงบประมาณของส านักงบประมาณ  เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการน าระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตรไ์ปปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสม
และเป็นรูปธรรม 

ปี 2553 โครงการประเมนิผลการด าเนินงานรอบ 3 ปี ของ สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม 
(สบท.) นักวิจยัรว่ม เพือ่ติดตามความกา้วหนา้และผลสมัฤทธิ ์และตรวจสอบการด าเนินงาน ให ้
เป็นไปตามแผนแม่บทกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ และประเมินผลการด าเนินงานของ คบท. และ 
สบท. ในดา้นความเป็นอิสระ ดา้นการมีส่วนรว่มของผูบ้รโิภค ดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ดา้นการพฒันาองคก์ร ดา้นประโยชนท์ี่ผูบ้รโิภคและผูใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมไดร้บั พรอ้มทัง้
วเิคราะหปั์จจยัสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ปี 2552 โครงการประเมินผลแผนแม่บทการเพิม่ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.
2551-2555 นักวจิยัหลกั เพือ่ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลโครงการภายใตแ้ผนแม่บทการ
เพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม ใหส้ามารถน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการและเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยวดัความส าเรจ็
และความคุม้ค่าของโครงการ ตลอดจนผลลพัธผ์ลกระทบทีจ่ะกระจายไปสู่สาขาอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งและภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

ปี 2552 โครงการแผนแม่บทอุตสาหกรรมรองเทา้และเครือ่งหนังไทย นักวิจยัรว่ม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ก าหนดแนวทางเชงิยุทธศาสตรส์ าหรบัการแข่งขนัใน
ตลาดโลก ศกึษาผลติภาพของอุตสาหกรรมรองเทา้และเครือ่งหนังของประเทศไทย  
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ปี 2552 โครงการศกึษาวจิยัทบทวนแผนกลยุทธ ์ประจ าปี 2552-2555 เพือ่จดัท าแผนปฏบิตักิาร ประจ าปี 
2553 ของกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร หวัหนา้โครงการ เพือ่ทบทวนแผนกล
ยุทธก์องบรหิารกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพิการ ประจ าปี 2552-2555 และ
ก าหนดกรอบทิศทางการบรหิารกองทุนส่งเสรมิฯในอนาคต และจดัท าแผนปฏิบตัิการกองทุน
ส่งเสรมิฯ ประจ าปี 2553 เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งมือและกลไกทีส่ามารถใหก้ารสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ย่างครอบคลุม ทัว่ถงึทัง้ระบบอย่างครบวงจร และมปีระสทิธภิาพ 

ปี 2551 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์องทุนคุม้ครองเด็ก (พ.ศ.2553-2556) ทีป่รกึษากองทุนคุม้ครอง
เด็ก ส านักงานปลดักระทรวงพฒันาการสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์เพือ่จดัท ายุทธศาสตร ์
กองทุนฯ และแผนการประชาสมัพนัธก์องทุนฯ 

ปี 2551 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน (พ .ศ.2552-2555) นักวิจยัหลกั เพือ่
จดัท ายุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระยะ 4 ปี โดย
การศกึษาวเิคราะห ์ตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) และเครือ่งมือวิเคราะห ์
ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงาน (PART)  

ปี 2549-50 โครงการประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดส  ์ (Positive 
Partnership Project) หวัหนา้โครงการ ทุนวจิยัจากมูลนิธ ิPfizer Thailand Foundation 
เพือ่ประเมนิความคุม้ทุนทางสงัคมของโครงการการใหเ้งนิทุนเลีย้งชพี (Micro Credit Loan) แก่ผู ้
ตดิเชือ้ HIV ทีด่ าเนินโครงการโดยสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน (PDA) 

ปี 2549 โครงการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ หวัหนา้โครงการ เพือ่ศึกษาและประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2547-2548 ทุกคณะและระดบั เพือ่
เป็นเกณฑใ์นการประกนัคุณภาพและวางแผนพฒันาบณัฑติของจฬุาฯ 

ปี 2546 โครงการประเมินผลนโยบายโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์ผู เ้ชี่ยวชาญ (National 
Consultant) ใหแ้ก่องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO.) ประจ าประเทศไทย 
รว่มกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เพือ่ประเมินผลโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) 
ตามนโยบายของรฐับาลในการส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน 

ปี 2541 โครงการประเมนิผลโครงการความรว่มมือทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
นักวิจยัร่วม เพื่อประเมินผลโครงการความร่วมมือของนักวิทยาศาสตรไ์ทยในต่างประเทศกบั
นักวิชาการในประเทศไทย ในการสรา้งเครอืข่ายทางวิชาการและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต ้
โครงการทีจ่ดัโดยส านักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั  

ปี 2544-45  โครงการวจิยัและประเมินผลโครงการเพือ่อาหารกลางวนั นักวิจยัหลกั ในการวิจยัและประเมินผล
โครงการเพื่ออาหารกลางวนัทั่วประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาปัจจยัและรูปแบบ
ความส าเรจ็ของโครงการ 

 
การพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 
 
ปี 2559 โครงการการสรา้งมูลค่าเพิม่ของผลติภณัฑแ์ปรรูปขา้ว กรณีศกึษาจงัหวดัยโสธร หวัหนา้โครงการ 

ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมตคิณะรฐัมนตร ียุทธศาสตร ์ที ่3 ความเขม้แข็งภาคเกษตร ความ
มั่นคงของอาหารและพลงังานเพือ่การสรา้งมูลค่าเพิม่การผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซก่ารผลติ 

ปี 2557-58 โครงการศึกษาก าหนดพืน้ที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรบัการลงทุนของอุตสาหกรรม
เป้าหมายในภูมิภาค หวัหนา้โครงการ เพือ่ศกึษาและก าหนดพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเป้าหมายทีเ่ป็น
อุตสาหกรรมน ารอ่ง ศกึษารูปแบบการเชือ่มโยงเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิอุตสาหกรรมตัง้แต่กจิกรรมตน้น ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า พรอ้มจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมในจงัหวดัศูนยก์ลางที่มี
ความช านาญดา้นอุตสาหกรรมใหเ้ชือ่มโยงกบักลุ่มประเทศอาเซยีนภายใตก้รอบ AEC  

ปี 2557 โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  หัวหน้าโครงการ ทุนส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพือ่ศกึษาและจดัท าตวัชีว้ดัการพฒันาอุตสาหกรรมทัง้ในระดบัภาพรวม ระดบัสาขา
อุตสาหกรรม และระดบัพืน้ทีแ่ละจดัท าฐานขอ้มูลตวัชีว้ดัการพฒันาอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมกบั
การพฒันาอุตสาหกรรมของไทย  

ปี 2556 โครงการยุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมไทยในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลอนัดามันเพื่อเชือ่มโยง
ประเทศเพือ่นบา้น หวัหนา้โครงการ ทุน สศอ. จดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมไทยใน
พืน้ทีช่ายฝ่ังอนัดามนัของไทยเพื่อเชือ่มโยงการผลิต การคา้และการลงทุนกบัประเทศเพือ่นบา้น 
และประเทศในกลุ่มรอบมหาสมุทรอนิเดยี รวมทัง้ประเทศในตะวนัออกกลาง รวมถงึขอ้เสนอแนะดา้น
เสน้ทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกสแ์ละก าหนดรูปแบบทางเทคนิคและวิศวกรรม 
(Conceptual Design) ของเขตการพฒันา 

ปี 2556 โครงการศึกษาวจิยัแนวทางการสรา้งคุณค่าเพิม่และเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้นในผลิตภณัฑ ์
รองเทา้และเครือ่งหนัง หวัหนา้โครงการ ทุนสศอ. ศกึษาการสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Creation) 
เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑร์องเทา้และเครือ่งหนังที่มีศกัยภาพ โดยอาศยัการเชือ่มโยงกบั
ประเทศเพือ่บา้นและเทคโนโลย/ีนวตักรรมทีเ่หมาะสม อนัน าไปสู่การจดัวางแนวทางหรอืกลยุทธ ์
เพือ่พฒันาความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั 
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ปี 2555 โครงการจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมกบัเมืองคู่แฝด (Sister City) หวัหนา้โครงการ 
จดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมรว่มระหว่างเมืองคู่แฝดของไทยและประเทศเพือ่นบา้นใน
พืน้ทีน่ ารอ่ง (สปป.ลาว พม่า และกมัพูชา) เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั เตรยีมความ
พรอ้ม และสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหก้บัพืน้ที ่เพือ่รองรบัการขยาย/ยา้ยฐานผลติและการลงทุน
ของอุตสาหกรรม 

ปี 2554 โครงการการจดัท าแผนปฏิบตัิการพฒันาอุตสาหกรรมชายแดนในพืน้ทีท่ีม่ีศกัยภาพ ระยะที ่4 
หวัหน้าโครงการ เพื่อจดัท ากรอบแผนปฏิบตัิการและกลยุทธก์ารพฒันาอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกจิชายแดนในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองคาย และจงัหวดัมุกดาหาร ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์าร
พฒันาอุตสาหกรรมและทศิทางการพฒันาของประเทศ 

ปี 2553 โครงการการจดัท าแผนปฏิบตัิการพฒันาอุตสาหกรรมชายแดนในพืน้ทีท่ีม่ีศกัยภาพ ระยะที ่3  
หวัหน้าโครงการ เพื่อจดัท ากรอบแผนปฏิบตัิการและกลยุทธก์ารพฒันาอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกจิชายแดนในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส และจงัหวดักาญจนบุร ีทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์าร
พฒันาอุตสาหกรรมและทศิทางการพฒันาของประเทศ 

ปี 2552-53 โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตสุกรโดยการจดัตัง้เขตส่งเสรมิการเลีย้งสุกรในจงัหวดั
นครปฐม นักวจิยัรว่ม เพือ่แนวทางการจดัตัง้เขตส่งเสรมิการเลีย้งสุกรเพือ่การส่งออกเนือ้สุกรและ
ผลติภณัฑไ์ปยงัประเทศเป้าหมาย จากเขตส่งเสรมิการเลีย้งสุกร รวมถงึส ารวจและศกึษาผลกระทบ
ทางสงัคมและเศรษฐกจิต่อชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ปี 2551-52 โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการพฒันาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2: แผนปฏิบตัิการพฒันา
อุตสาหกรรมในพืน้ที่ภาคเหนือและภาคกลาง นักวิจยัร่วม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ศกึษาสถานภาพและศกัยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะพืน้ที ่
และความเชือ่มโยงของอุตสาหกรรมเพือ่การรวมกลุ่มกนั (Cluster) ของอุตสาหกรรมในพืน้ทีแ่ละ
ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดนเพือ่เชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น 

ปี 2551 โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการพฒันาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 1: แผนปฏิบตัิการพฒันา
อุตสาหกรรมในพืน้ที่ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นักวิจยัร่วม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ศกึษาสถานภาพและศกัยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรม
เฉพาะพืน้ที ่ท ัง้ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว เพือ่เสนอแนะโครงการทีส่ามารถก่อใหเ้กดิ
ความเชือ่มโยงของอุตสาหกรรม หรอืเกดิการรวมกลุ่มกนั (Cluster) และการคา้ชายแดน 

ปี 2548-49 โครงการศกึษาการเชือ่มโยงตลาดรวบรวมและกระจายสนิคา้เกษตร ทีป่รกึษาผูว้่าราชการจงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี รว่มกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการวางแผนการจดัตัง้
ตลาดรวบรวมและกระจายสนิคา้เกษตรในเขตภาคใต ้ 

ปี 2540 The study of Eastern-Seaboard in Eastern Thailand ผูป้ระสานงานโครงการวจิยัตาม
ความรว่มกบั University of California, Berkeley เพือ่ท าการวจิยัหารูปแบบการพฒันาแหล่งที่
อยู่อาศยัส าหรบัเมืองอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกของไทย โดยมี
จดุมุ่งหมายเพือ่สรา้งความเขา้ใจและความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนต่อการพฒันาแบบ
ยัง่ยนื 

ปี 2540 โครงการศึกษาก าลงัแรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ์หวัหนา้โครงการ ทุนวิจยัสภาวิจยั
แห่งชาต ิ(วช.) งบประมาณแผ่นดนิ ปี 2540 ศึกษาสภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
เพือ่การวางแผนเสรมิสรา้งการแข่งขนัก าลงัแรงงานในอนาคตดา้นอุตสาหกรรม 

 
การพฒันาสงัคม คุณภาพชวีติ สิง่แวดลอ้ม และการมสี่วนรว่ม 
 
ปี 2557-58 โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพกลุ่มเป้าหมาย ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 23 จงัหวดั ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสงัคมและการประชาสมัพนัธช์มุชน เพือ่
พฒันาคู่มอื/แนวทางปฏบิตัดิา้นการจดัการทรพัยากรชายฝ่ังแบบบูรณาการ เพือ่เสรมิสรา้งการมี
ส่วนรว่ม การถ่ายทอด แลกเปลีย่น เรยีนรูท้ ัง้ในระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิและระดบัพืน้ทีใ่หเ้ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั 

ปี 2550-51 โครงการศกึษาวจิยัระบบคุม้ครองและสรา้งความมั่นคงส าหรบัแรงงานนอกระบบ หวัหนา้โครงการ 
กระทรวงแรงงาน เพือ่ศกึษาวเิคราะหส์ภาพปัญหอุปสรรค ความตอ้งการของแรงงานนอกระบบ 7 
สาขาอาชพี ในการวางแผนการเพือ่ความคุม้ครองเรง่ด่วนทีค่รอบคุมโครงข่ายทางสงัคม (Social 
Safety Net) กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกีย่วขอ้งกบัแรงงานนอกระบบ รวมถึงการบงัคบัใช ้
ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใช ้

ปี 2547-48 โครงการเสน้ทางลดัสู่ภาคใต ้(สมุทรสาคร-แหลมผกัเบีย้-ชะอ า) หวัหนา้คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
มสี่วนรว่มของประชาชน (Public Participation) ของโครงการการส ารวจและออกแบบทางหลวง
พเิศษระหว่างเมือง (Motor Way) กรมทางหลวง เพือ่จดัใหม้ีการรบัฟังความคดิเห็นสาธารณะ 
(Public Hearing) รวมถึงการด าเนินการประชาสัมพันธโ์ครงการใหผู้ม้ีส่ วนไดเ้สีย 
(Stakeholders) ทุกกลุ่มไดม้โีอกาสรว่มรบัทราบขอ้มูลและแสดงความคดิเห็นต่อโครงการ 

ปี 2547-48 โครงการภาวะผูน้ ากบัทุนทางสงัคม หวัหนา้โครงการ ทุนวจิยัสภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)งบประมาณ
แผ่นดนิ ปี 2547 เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ า (Leadership) ของผูน้ าชมุชนทีม่ีผลต่อการเสรมิสรา้งและ
สะสมทุนทางสงัคม (Social Capital) ในระดบัชมุชน 
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ปี 2547 โครงการทบทวนองคค์วามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นประเทศไทย หวันา้โครงการ ทุนวจิยั
ส านักควบคุมโรคไม่ตดิต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ศกึษาสถานการณข์องเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
ในประเทศไทย และจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการลดอุปสงคเ์ครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ปี 2547 โครงการพฒันาผงัเมอืงรวม ด่านพรมแดนแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ผูเ้ชีย่วชาญการ
จดัองคก์ารและอตัราก าลงัคน ทุนวิจยักรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อการ
วางแผนอตัราก าลงัคนของหน่วยงานศุลกากรใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาเขตพืน้ทีใ่หเ้ป็นพืน้ที่
การคา้ชายแดน 

ปี 2547  โครงการงานศกึษาเพือ่การวางและจดัท าผงัพืน้ทีเ่ฉพาะชมุชนชายแดนด่านเจดยีส์ามองค ์จงัหวดั
กาญจนบุร ี ผู ้เช ี่ยวชาญดา้นสังคมและประชากร  ทุนวิจ ัยกรมโยธาธิการและผัง เมือง 
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ประเมนิผลกระทบทางสงัคมภายใตโ้ครงการพฒันาพืน้ทีช่ายแดน 

ปี 2547  โครงการงานศกึษาเพือ่การวางและจดัท าผงัพืน้ทีเ่ฉพาะในเขตพืน้ทีร่อบองคพ์ระปฐมเจดยี ์จงัหวดั
นครปฐม  ผู ้เช ี่ยวชาญด ้านสังคมและประชากร  ทุนวิจ ัยกรมโยธาธิการและผัง เมือ ง 
กระทรวงมหาดไทย ศกึษาสภาพสงัคม ประชากร และประเมินผลกระทบทางสงัคมภายใตโ้ครงการ 
เพือ่การพฒันาส าหรบัชมุชนในเขตเมอืง  

ปี 2546 โครงการแผนแม่บทเพื่อการพฒันาชายหาดหวัหิน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคมและประชากรเพื่อ
ประเมินผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment) ในเขตเทศบาลเมืองหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบคีรขีนัธเ์พือ่การวางผงัพืน้ทีเ่ฉพาะในเขตเมอืงเพือ่การท่องเทีย่ว 

ปี 2546 โครงการศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของประชาชนในการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค
ภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ นักวจิยัหลกั ศกึษาการก าหนดทศิทางสารสนเทศในการ
สรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค ใหก้บักระทรวงสาธารณะสุข โดยสถาบนัวจิยัระบบสุขภาพ 
(สวรส.) เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบเชงิปฏิบตัิและเชงินโยบายการเขา้ถึงสารสนเทศต่อการดูแลจดัการ
สุขภาพและการป้องกนัโรคของประชาชนในระดบัชมุชน 

ปี 2544-46  โครงการเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตภ้ายใตก้ารเปลีย่นแปลง หวัหนา้ทีมวิจยั ดา้น Macro Level 
Study เพื่อศึกษาการใชท้รพัยากร (Input) ในบรบิทของการพฒันาที่ย ั่งยืน (Sustainable 
Development) ดว้ยโมเดล (Material Flow Analysis) ไดทุ้นจาก EU Commission 
โครงการนีเ้ป็นความร่วมมือจากประเทศในกลุ่มยุโรปและประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 8 
ประเทศ 

ปี 2545 โครงการส ารวจวจิยัและปฏบิตังิานสงัคมในชมุชนโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชมุชนดนิแดง นักวจิยัหลกั ใน
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารทางสงัคมในชมุชนเมืองขนาดใหญ่ของการเคหะแห่งชาต ิเพือ่การวางแผน
แม่บทในการพฒันาชมุชนเมอืง เนน้การวเิคราะหค์วามคดิเห็นของและความตอ้งการของผูม้ีส่วนได ้
เสยี (Stakeholders Analysis) ในชมุชน ดว้ยการวจิยัแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Action 
Research, PAR) 

ปี 2545 โครงการส ารวจความเป็นไปไดใ้นการจดัท าโครงการฟ้ืนฟูชมุชนรงัสติ หวัหนา้โครงการ ในการท า
วจิยัเชงิส ารวจ ดา้นประชากร สงัคม และเศรษฐกจิภายในชมุชน เพือ่น าขอ้มูลมาวิเคราะหค์วาม
เป็นไปไดใ้นการจดัท าโครงการฟ้ืนฟูชมุชนเมืองเพือ่ทีอ่ยู่อาศยั โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปฏิบตัิการ
อย่างมสี่วนรว่ม (Participatory Action Research, PAR) 

ปี 2544 โคร งก ารส ร า้ ง แล ะพัฒนาตัว ชี ว้ ัด คุณภาพชีวิ ต แล ะก ารพัฒนาสังคม  ( ร ะย ะที่  2 )  
นักวจิยัหลกัและผูจ้ดัการโครงการ ทุนวจิยัจากกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เพือ่ท าการศกึษา
แนวทางในการพฒันาและสรา้งตวัชีว้ดัทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัชาต ิโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่สรา้ง
ตน้แบบในการจดัท าตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติ (Quality of Life) เพือ่ใชใ้นเป็นแนวทางการวางแผน
พฒันาระดบัประเทศ 

ปี 2543-44 โครงการการลงทุนเพือ่สงัคม (Social Investment Project, SIP) นักวจิยัหลกั โครงการตดิตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) โครงการกูเ้งนิของรฐับาลไทยจากธนาคารโลก 
(World Bank) ใหก้บักระทรวงการคลงั เพือ่ทราบผลการบรรเทาปัญหาเศรษฐกจิและสงัคมอนั
เน่ืองมาจากวกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 จากโครงการ 

ปี 2543  โครงการตวัชีว้ดัทางสงัคมเพือ่ความอยู่ดมีีสุข (Well-being Indicators) นักวจิยัหลกั ทุนวจิยั
จากสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาและแนว
ทางการประเมินระบบเพือ่ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการวางแผนการพฒันาระดบัชาติดว้ยการใช ้
ดชันีชีว้ดัดา้นการพฒันา 

ปี 2542   โครงการศึกษาทิศทางการพฒันาของจงัหวดัปราจีนบุรแีบบยั่งยืน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวาง
แผนการลงทุน เพือ่การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระดบัจงัหวดัและระดบัภาค ในการรองรบั
การขยายตวัของเมอืง ส าหรบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ปี 2541 โครงการการสรา้งและพฒันาตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติและการพฒันาสงัคม นักวจิยัรว่มและผูจ้ดัการ
โครงการ ศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัตวัชีว้ดัการพฒันา เพื่อสรา้งกรอบแนวคิด
ตัวชีว้ ัดการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใตมุ้มมองของ
กระบวนการพฒันาที่อยู่บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทุนวิจยัจากกองทุน
สนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
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ปี 2540  โครงการการสรา้งและพฒันาตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติและการพฒันาสงัคม นักวจิยัรว่ม ศกึษาทบทวน
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกบัตวัชีว้ดัการพัฒนา เพื่อสรา้งกรอบแนวคิดตวัชีว้ดัการพัฒนาให ้
สอดคลอ้งกบับรบิทสงัคมไทยทีม่ีการเปลีย่นแปลงภายใตมุ้มมองของกระบวนการพฒันาทีอ่ยู่บน
พืน้ฐานของการมสี่วนรว่มของประชาชน โดยทุนวจิยัจากกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 

 
การพฒันาองคก์รและการพฒันาระบบบรหิารราชการ  
 
ปี 2558-60 โครงการสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติการท างานและเสรมิสรา้งศกัยภาพองคก์รภาครฐัในระยะเปลีย่น

ผ่านสู่การเป็นองคก์รสุขภาวะ หวัหนา้โครงการ ทุนวจิยั (สสส.) บูรณาการแนวคดิคุณภาพชวีติ
การท างานและแนวคดิหลกัของ สสส. รว่มกบัภาคภีาครฐัใหเ้ป็นพืน้ทีท่ างานเชงิบรูณาการและศูนย ์
การเรยีนรูอ้งคก์รสุขภาวะ 

ปี 2557 โครงการใหค้ าปรกึษาและประเมินผล “องคก์รปฏิบตัิ” เพือ่การพฒันาสู่การเป็นองคก์รสุขภาวะ
ภาครฐั หวัหนา้โครงการ ทุนวิจยั (สสส.) เพื่อก ากบัติดตามและสนับสนุนวิชาการ ในการ
ด าเนินการโครงการพฒันาคุณภาพชวีิตการท างานของส่วนราชการ 12 องคก์รระดบักรม เพือ่
ด าเนินโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ปี 2555-57 แผนงานสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติการท างานองคก์รภาครฐั หวัหนา้โครงการ ทุนวจิยั (สสส.) เพือ่
ปรบัเปลีย่นมุมมองและปรบัฐานความเขา้ใจเร ือ่งคุณภาพชวีิตการท างานของหน่วยงานราชการ
และบุคคลการ ฝึกอบรมเพือ่สรา้งนักสรา้งสุของคก์รใหม้คีวามรูใ้นการพฒันาศกัยภาพภาคภีาครฐั
สู่การเป็นองคก์รสุขภาวะ 

ปี 2556 โครงการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและชมุชนุใกลท้างน ้าของกรมชลประทาน หวัหนา้
โครงการ ศกึษาและประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทางน ้าชลประทานและชมุชนทีอ่าศยัใกล ้
บรเิวณทางน ้าชลประทาน.ผูใ้ชบ้รกิารทางน ้าชลประทาน (ผูข้ออนุญาตใชน้ ้า) ชมุชนทีอ่าศยัใกล ้
บรเิวณทางน ้าชลประทาน และหน่วยงานทีม่าของบประมาณเงนิทุนหมุนเวียน ดว้ยวธิกีารแบบมี
ส่วนรว่ม ตามเกณฑ ์PMQA ของ กพร. 

ปี 2555 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์หวัหนา้โครงการ จดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพ
ชวีิตการท างานของบุคลากรภาครฐัในระดบักระทรวง เพื่อใหห้น่วยงานในสงักดักระทรวงฯน า
ผลลพัธท์ีไ่ดร้บัไปต่อยอดสู่การจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติการท างาน 

ปี 2554 โครงการศกึษาองคก์รตน้แบบคุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการ หวัหนา้โครงการ ทุนวจิยั
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรา้งสุภาพ (สสส.) เพือ่ท าความเขา้ใจถงึปัจจยัทีเ่สรมิสรา้ง
องคก์รทีด่เีกีย่วกบัคุณภาพชวีติการท างานของภาครฐั (Good Practice in QWL for Public 
Sector) และสรา้งการตระหนักถึงต่อความจ าเป็นทีต่อ้งด าเนินการเกีย่วกบัคุณภาพชวีิตการ
ท างานของบุคลากรภาครฐั 

ปี 2554 โครงการส ารวจการรบัรูแ้ละความคดิเห็นต่อการจดัสวสัดกิารภายในส่วนราชการ หวัหนา้โครงการ 
ส านักงาน ก.พ. เพือ่ส ารวจการรบัรูแ้ละความคิดเห็นของขา้ราชการทั่วไปทีม่ีต่อการจดัสวสัดกิาร
ภายในส่วนราชการและระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัสวสัดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ. 2547 รวมถงึปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของส่วนราชการและจงัหวดั 

ปี 2554 โครงการการพฒันาศกัยภาพเพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรูสู้่องคก์รแห่งความสุขในระดบัหน่วยงาน 
หวัหนา้โครงการ เพือ่ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อองคก์ร และความผาสุก และพฒันา
ศกัยภาพ สป.พม. ตามแผนพฒันาองคก์ร PMQA หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล รวมถงึจดั
กจิกรรมการถอดบทเรยีน (After Action Review) และคน้หา Best Practice การจดักจิกรรมคุณภาพ
ชวีติการท างานของ สนง. พมจ. ทัว่ประเทศ 

ปี 2554 โครงการศึกษาระดบัคุณภาพชวีิตของขา้ราชการพลเรอืนสามญั ระยะที่ 2 หวัหนา้โครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เพือ่การวดัและวิเคราะหร์ะดบัคุณภาพชวีิต
ของขา้ราชการพลเรอืนสามญัในส่วนราชการและจงัหวดัของขา้ราชการทัว่ประเทศ 

ปี 2553 โครงการศึกษาระดบัคุณภาพชวีิตของขา้ราชการพลเรอืนสามญั หวัหนา้โครงการ ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เพื่อสรา้งเกณฑแ์ละการวดัระดบัคุณภาพชวีิตของ
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัในส่วนราชการและจงัหวดัของขา้ราชการทั่วประเทศ เพือ่มีแผนปฏบิตัิ
การตามยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั 

ปี 2553 โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและชมุชนุใกลท้างน ้าของกรมชลประทาน ปี 2553 
หวัหนา้โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามภารกิจของ
หน่วยงานและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทางน ้าชลประทานและชุมชนที่อาศยัใกล ้
บรเิวณทางน า้ชลประทาน ดว้ยวธิกีารแบบมสี่วนรว่ม ตามเกณฑ ์PMQA ของ กพร. 

ปี 2553 โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและควาเชือ่มั่นองคก์รของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ปี 2553 ทีป่รกึษาโครงการ ศึกษาผูใ้ชบ้รกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามภารกจิของหน่วยงาน 
โดยประเมินความพงึพอใจทัง้ในภาพรวม ระดบัสถานี และกจิการพเิศษ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลต ารวจ 
ต ารวจท่องเทีย่ว ตามเกณฑ ์PMQA 

ปี 2552 โครงการพฒันาตวัชีว้ ัดและก าหนดหลักเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครฐัของกรม
สนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข หวัหนา้โครงการ เพือ่ศึกษารวบรวมขอ้มูลและ
ก าหนดสินคา้/บรกิาร/ผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อวาง
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แผนการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร รวมถงึขอ้เสนอแนะดา้นความไม่พงึพอใจและความ
คาดหวงัจากบรกิารของกรมฯ เพือ่การวางแผนเชงิยุทธศาสตรต์ามภารกจิหลกัของกรมฯ เพือ่เป็น
เกณฑใ์นการประกนัคุณภาพการใหบ้รกิารตามเกณฑ ์PMQA ของ กพร. 

ปี 2552 โครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานสรา้งเสรมิภาคกีารพฒันารฐั นักวจิยัรว่ม ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (กพร.) เพือ่ศกึษาใหเ้กดิการผลกัดนัเปลีย่นแปลงทางนโยบายการกระจาย
อ านาจใหเ้ป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบตัิได ้เนน้การสงัเคราะหแ์ละทบทวนบทบาทภารกจิ
ของส่วนราชการและปรบัเปลีย่นภารกจิทีจ่ะสามารถกระจายอ านาจได ้ 

ปี 2551-52 โครงการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์หัวหน้าโครงการ ศึกษากรอบแนวทางในการวาง
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติการท างานและการตดิตามประเมินผลตนเองดา้นความผาสุก
ของบุคลากร ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเหมาะสมต่อการด าเนินงานขององคก์ร 

ปี 2551 โครงการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในสงักดั
ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์หวัหนา้โครงการ เพือ่เพื่อ
ศกึษาระดบัและปัจจยัทีม่ีผลต่อความความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของขา้ราชการและ
บุคลากรทุกประเภทของส านักงานปลดัฯ 

ปี 2551 โครงการศกึษารูปแบบโครงการและกจิกรรมในการพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการพลเรอืน ที่
ปรกึษาและหวัหนา้โครงการใหก้บัส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เพือ่ศึกษา
ส ารวจและวเิคราะหข์อ้มูลความตอ้งการโครงการ/กจิกรรมในการพฒันาคุณภาพชวีิตและจดัท า
คู่มอืเพือ่ด าเนินการโครงการ/กจิกรรมใหก้บัหน่วยงานรฐั 

ปี 2550 โครงการวิจยัเพือ่ศึกษาแนวทางการจดัสวสัดิการภายในหน่วยราชการและเจา้หนา้ทีส่มัพนัธ ์ ที่
ปรกึษาและหวัหนา้โครงการ ใหก้บัส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เพือ่พฒันา
ระบบการจดัสวสัดิการและรูปแบบการเจา้หนา้ทีส่มัพนัธ ์ภายใตว้ิธกีารและมาตรการบรหิารตาม
ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัสวสัดกิารภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 

ปี 2550 โครงการศกึษาปัจจยัทีส่นับสนุนต่อความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารของส านักงานประกนัสงัคม หวัหนา้
โครงการ ทุนวจิยักระทรวงแรงงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารของส านักงานประกนัสงัคมและ
ก าหนดแนวทางการใหบ้รกิารใหต้อบสนองความตอ้งการของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 และ 39 
ทัง้ดา้นส่งเงนิสมทบและรบัเงนิกองทุน 

ปี 2549-50 โครงการวจิยัการเพิม่ผลติภาพก าลงัแรงงานอาเชยีน นักวจิยัรว่ม ทุนวจิยัจาก สกว. เพือ่ศกึษาการ
สรา้งนโยบายการปรบัตวัของกลุ่มประเทศอาเชยีในการลดการเอาเปรยีบและการกดีกนัแรงงานใน
ภูมิภาค รวมถึงศึกษาเพื่อการยอมรบัคุณภาพแรงงานและการสรา้งโอกาสการปันผลทางดา้น
ประชากรใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดในภูมภิาคอาเชยีน 

ปี 2548 โครงการเสรมิสรา้งและพฒันาคุณภาพชวีิตบุคลากรภาครฐั : ความสมดุลระหว่างชวีิตกบัการ
ท างาน (Work Life Balance) ทีป่รกึษาใหก้บัส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
เพือ่ศกึษารูปแบบ วธิกีาร และมาตรการบรหิารแนวทางใหก้บัขา้ราชการในการสรา้งคุณภาพชวีิต
ในการท างาน (Quality of Work Life) 

ปี 2548 โครงการปรบัโครงสรา้งองคก์ร องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการจดั
องคก์าร ศกึษาสภาพและแนวทางการปรบัโครงสรา้งองคก์รและจดัอตัราก าลงัคนส าหรบัองคก์าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีรูปแบบเหมาะสมกบัองคก์ารที่เป็นรฐัวิสาหกิจ เพื่อการ
เตรยีมพรอ้มและสามารถปรบัตวัอย่างเหมาะสมกบัแผนระบบขนส่งมวลชนในเขตเมอืงในอนาคต 

ปี 2542 โครงการศกึษาระดบัและปัจจยัความพงึพอใจของพนักงาน ทีป่รกึษาการปิโตรเลีย่มแห่งประเทศไทย 
(ปตท. สพ.) เพือ่ศกึษาระดบัและปัจจยัความพงึพอใจของพนักงานต่องาน ส่วนงาน ผูบ้รหิาร เพือ่
รว่มงาน และองคก์ร เพือ่การวางแผนบรหิารงานทรพัยากรบุคคล 


