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ผลงานทางวิชาการ
1) การจัดทําแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. พ.ศ. 2554 (การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย) หัวหนาโครงการ
2) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2554 (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) หัวหนาโครงการ
3) การพัฒนารูปแบบและวิธีการจายคาตอบแทนตามผลงาน พ.ศ. 2553 (องคการ
เภสัชกรรม) (หัวหนาโครงการ)
4) การสํารวจการมีหรือการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน กฟผ. พ.ศ. 2553 (การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) (หัวหนาโครงการ)
5) การประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากโครงการแปลงทรัพยสินทาง
ปญญาเปนทุน พ.ศ. 2553 (กรมทรัพยสินทางปญญา) (หัวหนาโครงการ)
6) การศึ ก ษาป ญ หาและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารฌาปนกิ จ
สงเคราะห พ.ศ. 2545 (พ.ศ. 2552) (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) (หัวหนา
โครงการ)
7) การติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา
และการใช ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญาในเชิ ง พาณิ ช ย พ.ศ.2552 (กรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา)
(หัวหนาโครงการ)
8) การประเมินคางาน และการจัดทําโครงสรางเงินเดือน การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.
2551 (การไฟฟาสวนภูมิภาค) (หัวหนาโครงการ)
9) การประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยีของบริษัทตางชาติที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน , สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ. 2551 (หัวหนาโครงการ)
10) การสํารวจตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551 (หัวหนาโครงการ)
11) การศึกษาผลกระทบของการจัดการหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร , กรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2550 (หัวหนาโครงการ)
12) การติดตามผลทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากโครงการแปลทรัพยสินทาง
ปญญาเปนทุน , กรมทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2550 (หัวหนาโครงการ)
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13) การประเมินผลโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนในพื้นที่นิคมสหกรณ , กรม
สงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2549 (หัวหนาโครงการ)
14) การดําเนินงานศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําจังหวัด ,
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2549 (หัวหนาโครงการ)
15) การวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อจัดอันดับเมืองนาอยูสําหรับประเทศไทย , สํานักวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2549 (หัวหนาโครงการ)
16) การกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือดานอุดมศึกษากับตางประเทศ พ.ศ. 2549
(สกอ.) (หัวหนาโครงการรวม)
17) การประเมินผลโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน , สํานักงานบริหารการแปลง
สินทรัพยเปนทุน พ.ศ. 2548 (หัวหนาโครงการ)
18) การเตรียมการเพื่อเปนครัวโลก , กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2547
(หัวหนาโครงการ)
19) การติ ด ตามผลการถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการกํ า กั บ ดู แ ลและส ง เสริ ม งานด า น
ฌาปนกิ จ สงเคราะห ไปสู อ งค ก รท อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ การฌาปนกิ จ สงเคราะห
พ.ศ.2545 , สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547 (หัวหนาโครงการ)
20) รูปแบบและแนวทางการสงเสริมใหสถานประกอบการขนาดใหญเขามีสวนรวม
ในการถายทอดเทคโนโลยีใหแกวิสาหกิจชุมชน , สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร พ.ศ.2547 (หัวหนาโครงการ)
21) การประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (ป 2545 - 2547 ) , ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร พ.ศ.2547 (หัวหนาโครงการ)
22) การประเมินโครงการการทดลองการปรับกระบวนการกูยืมกองทุนเพื่อการศึกษา
, สํานักงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2547 (หัวหนาโครงการ)
23) การสํารวจและวิเคราะหสถานภาพโรงฆาสุกรในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงให
เปนโรงฆาสัตวมาตรฐาน , กรมปศุสัตว พ.ศ.2547 (หัวหนาโครงการ)
24) การศึกษารูปแบบการเสริมสรางเครือขายการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
(The Model to Enriching Social Welfare Network) , กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พ.ศ.2547 (หัวหนาโครงการ)
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25) การศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการถายทอดเทคโนโลยีจากแรงงาน
ฝมือตางชาติใหแกแรงงานไทย , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2547 (หัวหนา
โครงการ)
26) การวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สงผลกระทบตอ
ภาวะเศรษฐกิจการลงทุนของไทย (B-BIG) , สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
พ.ศ.2546 (หัวหนาโครงการ)
27) การศึกษาพฤติกรรมการใชอุปกรณไฟฟาในรถยนต , ศูนยบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2546 (หัวหนาโครงการ)
28) การคาดประมาณกําลังคนในระดับปวช. ปวส. สายพาณิชยกรรม , ศูนยบริการ
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2546 (หัวหนาโครงการ)
29) บทบาทขององคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลในการตอบสนองความตอ งการของ
ชุมชนเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2545 (หัวหนา
โครงการ)
30) การรั บ รู ข องประชาชนที่ มี ต อ สื่ อ รณรงค กํ า จั ด ลู ก น้ํ า ยุ ง ลายในเขต
กรุงเทพมหานคร , กรมควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2545 (หัวหนาโครงการ)
31) การสํารวจประชากรสุนัขและสรางสมการทํานายประชากรสุนัข , กรมควบคุม
โรคติดตอ พ.ศ.2545 (หัวหนาโครงการ)
32) บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการสรางชุมชนเขมแข็ง , สํานักวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2545 (หัวหนาโครงการ)
33) การสร า งมาตรการกลไกในการส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให เ กิ ด การถ า ยทอด
เทคโนโลยีจากแรงงานฝมือตางชาติใหแกคนไทย , สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ.2544 (หัวหนาโครงการ)
34) ผลจากการเพิ่ม ทุ น มนุ ษย โ ดยการฝ ก อาชี พ ระยะสั้ น ที่ มี ต อ การมี ง านทํ า และ
รายได , สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2544 (หัวหนาโครงการ)
35) การถายทอดเทคโนโลยีจากชางฝมือตางชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ,
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2544 (หัวหนาโครงการ)
36) บทบาทและความรับผิดชอบของ สส./ สว. ในอนาคตตามทัศนะของประชาชน
สํานักวิจัย , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2544 (ผูรวมโครงการ)
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37) คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมือง (จังหวัดเพชรบุรี) , สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2542 (หัวหนาโครงการ)
38) คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคกลาง , สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร พ.ศ.2542 (หัวหนาโครงการ)
39) การเพิ่มทุนมนุษยโดยการฝกอาชีพระยะสั้น , สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร พ.ศ.2541 (หัวหนาโครงการ)
40) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรการบริหารสวนตําบล , สํานักวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2541
41) คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองจังหวัดเพชรบุรี , สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร 2541 (หัวหนาโครงการ)
42) The Effect of Short - Course Occupational Training on Seasonal Migration
Employment and Income, 1998 , NIDA (หัวหนาโครงการ)
ผลงานทางวิชาการที่เปนผูรวมโครงการ
1) การสํารวจทัศนคติของขาราชการเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนพ.ศ.
2550
2) การสํารวจความตองการแรงงานและขาดแคลนแรงงานเพื่อการจัดการเคลื่อนยาย
แรงงานอยางเปนระบบ
3) การศึกษาโครงสรางการนําเขาของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน
4) การสํารวจประชากรแฝงในเขตกรุงเทพมหานคร
5) การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสํานักงานประกันสังคม
6) การวิจัยกระบวนการเครือขายเศรษฐกิจชุมชนในการพึ่งตนเอง
7) การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ.
2543
8) งานศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานของกรมทะเบียนการคา
จํานวน 5 กระบวนงาน
9) การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโทรศัพท
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10) ประเมินผลโครงการปองกันและกําจัดโรคปากและเทาเปอยในโคกระบือ
11) การจัดทํารายงานการประเมินผลแผนงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน
12) ลูทางการลงทุนอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13) ลูทางการลงทุนอุตสาหกรรมภาคใต
14) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544 - 2545
15) การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544 - 2545 ระยะ
สิ้นสุดแผน (ต.ค.44 - ก.ย.45)
16) การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 - 2545 ในสวน
ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.44 - มีค.45)
17) การวิเคราะหการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 2545 ภาพรวมของประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.44 - มีค.45)
18) การศึกษาการจัดวางระบบตัวแบบเบื้องตน (Prototype) การติดตามและ
ประเมินผลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
19) การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 - 2545
20) โครงการหมูบาน/ชุมชน เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
21) การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการใชจายของพรรคการเมืองที่ไดรับ
จัดสรรเงิน จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป 2542
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