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ประวัติการศึกษา
หลังปริ ญญาเอก : มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริ กา, 1981-1982
ปริ ญญาเอก :

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพ็นซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริ กา, 1974-1979
สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

ปริ ญญาตรี และโท : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1968-1973 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ประสบการณ์ ทาํ งาน
1996 - ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการวิจยั ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ ายการวิจยั ทรัพยากรมนุษย์และ
พัฒนาสังคม, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย

1994 - 1996

นักวิจยั อาวุโส ฝ่ ายการวิจยั ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม, สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

1989 - 1993

นักวิจยั ฝ่ ายการวิจยั ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย

1986 - 1989

รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1974 - 1985

อาจารย์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
1. กรรมการสภาวิจยั แห่ งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (รองประธานคนที่ 1)
2. กรรมการนโยบายและอํานวยการจัดการปั ญหาสถานะและสิ ทธิบุคคล (นอส.)
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3. กรรมการสภาที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่ งชาติ ชุดที่ 15
4. คณะอนุ กรรมการอํานวยการประสานงานกํากับดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการปั ญหาสถานะและสิ ทธิบุคคล (2552-เป็ นต้นไป)
5. อนุ กรรมการพัฒ นากรอบยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นากํา ลัง แรงงานในอุ ต สาหกรรมยานยนต์แ ละ
ชิ้นส่ วนอะไหล่ยานยนต์ (กพร.ปช.)
6. คณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางการศึกษาประเภทหรื อลักษณะงานที่คนต่างด้าวอาจทําได้
7. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึ กอาชีพแห่ งชาติ
8. กรรมการเพื่อพิจารณาโครงการวิจยั ภายใต้โครงการส่ งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึ กษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
9. คณะอนุกรรมการบริ หารจัดการระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
10. คณะอนุกรรมการสถิติ สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรเคหะองค์ประกอบ
11. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทําข้อเสนอเรื่ องสังคมผูส้ ูงอายุ
12. คณะทํางานกําหนดกรอบการวิจยั ด้านการคมนาคมขนส่ งระบบราง
13. คณะทํางานกําหนดกรอบวิจยั ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
14. คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มมาตรฐานฝี มือแรงงาน
15. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นแรงงานนอกระบบ
16. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประสบการณ์ วิจัย :
ด้ านเกีย่ วกับเศรษฐกิจและทรั พยากรมนุษย์ :
พ.ศ. 2554-55 - Project on Combating the Worst Forms of Child Labor in Shrimp and Seafood
Processing Areas in Thailand. (ILO/Phase II)
พ.ศ. 2554-55 - โครงการวิจยั เชิ งสํารวจสถานภาพตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง:
กําลังแรงงานที่ มีการศึ ก ษาระดับมัธยมศึ ก ษาขึ้ น ไปเพิ่มขึ้ น เป็ นร้ อยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน ในฐานะหัวหน้าโครงการ สภาการศึกษา
พ.ศ. 2554-55 - โครงการวิจยั เชิ งสํารวจสถานภาพตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง:
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ อาชี ว ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพระดับ สากลและเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในฐานะหัวหน้าโครงการ สภาการศึกษา
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พ.ศ. 2554-54 - Project on Combating the Worst Forms of Child Labor in Shrimp and Seafood
Processing Areas in Thailand. (ILO/Phase I)
พ.ศ. 2554-55 - โครงการวิ จ ัย การศึ ก ษาความต้อ งการกํา ลัง คนเพื่ อ วางแผนการผลิ ต และพัฒ นา
กําลังคนในระดับกลุ่มจังหวัดและกรุ งเทพมหานคร, ในฐานะหัวหน้าโครงการ สภา
การศึกษา (Phase III)
พ.ศ. 2554-54 - โครงการจัด ทําฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานกําลังคนเพื่ อรองรั บการวางแผนพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 3, ในฐานะหัวหน้าโครงการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2554-54 - โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559, ในฐานะ
หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2553-54 - โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากําลังคนของประเทศอันเนื่ องมาจากผลการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในกรอบทุนมนุ ษย์และผลิตภาพแรงงาน, ในฐานะหัวหน้า
โครงการ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2553-54 - โครงการความร่ วมมือจัดทํายุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการแรงงานนอกระบบ ใน
ฐานะหัวหน้าโครงการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2553-54 - โครงการศึ กษาเตรี ยมความพร้ อมในการผลิ ตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรั บการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน, ในฐานะหัวหน้า
โครงการ สภาการศึกษา
พ.ศ. 2553-54 - โครงการชี วิตคนไทยในสองทศวรรษ, ในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั กองทุนสนับสนุ นการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2553-54 - Project on Child and Forced Labor in the Shrimp and Seafood Industries in
Thailand : Macro Analysis of the Industry Structure. (ILO)
พ.ศ. 2553-54 - Project on Economic Impact of Migration on Thailand. (The World Bank)
พ.ศ. 2553-53 - โครงการศึ ก ษาเพื่ อ หาคํา ตอบที่ ย งั่ ยื น สํา หรั บ ผูพ้ ลัด ถิ่ น ตามแนวชายแดนไทย.
(สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ)
พ.ศ. 2552-53 - โครงการวิ จ ัย การศึ ก ษาความต้อ งการกํา ลัง คนเพื่ อ วางแผนการผลิ ต และพัฒ นา
กําลังคนของประเทศ (แผนปฏิบตั ิการในระดับกลุ่มจังหวัด), ในฐานะหัวหน้า
โครงการ สภาการศึกษา (Phase II)
พ.ศ. 2552-53 - โครงการวิ จ ัย การศึ ก ษาความต้อ งการกํา ลัง คนเพื่ อ วางแผนการผลิ ต และพัฒ นา
กําลังคนของประเทศ, ในฐานะหัวหน้าโครงการ สภาการศึกษา (Phase I)
พ.ศ. 2552-53 - โครงการจัด ทําฐานข้อมูลอุ ปสงค์อุปทานกําลังคนเพื่อรองรั บการวางแผนพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2, ในฐานะหัวหน้าโครงการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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พ.ศ. 2552-53 - โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและ
อาชีพ, รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการร่ วม, สํานักงานปลัดฯ กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2552-52 - โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การบริ หารกําลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุขา้ ราชการ, รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั , (ก.พ.)
พ.ศ. 2551-52 - โครงการจัด ทําฐานข้อมูลอุ ปสงค์อุปทานกําลังคนเพื่อรองรั บการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรม, ในฐานะหัวหน้าโครงการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2551-52 - โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานและการจัดทําแผนกําลังคน
ระดับจังหวัด, ในฐานะหัวหน้าโครงการ, สํานักงานปลัดฯ กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2551-51 - โครงการศึ ก ษาเพื่ อ วางระบบบริ ห ารจัด การกํา ลัง คนรองรั บ การวางแผนพัฒ นา
กําลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ, ในฐานะหัวหน้าโครงการ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2550-51 - โครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายุการทํางานของภาคเอกชน, ในฐานะหัวหน้า
โครงการ กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2550-51 - โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานในระดับจังหวัดเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน, ในฐานะหัวหน้าโครงการ กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2550-51 - โครงการสร้ า งและขยายโอกาสในการเข้า ถึ ง หลัก ประกัน ทางสั ง คมขั้น พื้ น ฐาน
สําหรับผูส้ ู งอายุ: เพื่อศึกษาวิจยั เรื่ อง การขยายกําหนดเกษียณอายุและการออมสําหรับ
วัยเกษียณอายุ, ในฐานะหัวหน้าโครงการ กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2550-51 - โครงการจัดทําฐานข้อมูลอนุภูมิภาคกลางตอนบน, ในฐานะหัวหน้าโครงการ (COT)
พ.ศ. 2550-51 - โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนเพื่อเข้าสู่ อุตสาหกรรมฐานความรู ้,
ที่ปรึ กษาโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2550-51 - โครงการประเมินความคุม้ ค่าของการวิจยั ในภาพรวมของประเทศ (ปี ที่ 2), ที่ปรึ กษา
โครงการ, สภาวิจยั แห่งชาติ
พ.ศ. 2550-51 - Awareness Raising Workshop on “Migrant Welfare and Obligation” for Gov’t Officials,
Employers, Migrants and Host Communities in Thailand, ในฐานะหัวหน้าโครงการ, IOM
พ.ศ. 2550
- National Strategies on Labour Migration: Policies, Management Institutions and
Immigration Pressure, ในฐานะหัวหน้าโครงการ (ILO)
พ.ศ. 2550
- Country Study on Competitiveness and Workplace Practices, รับผิดชอบในฐานะ
ผูร้ ่ วมวิจยั , (ILO)
พ.ศ. 2549-50 - โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านแรงงานประจําปี 2550-2554 กระทรวงแรงงาน, ใน
ฐานะหัวหน้าโครงการ กระทรวงแรงงาน
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พ.ศ. 2549-50 - โครงการวิจยั เรื่ อง ความต้องการแรงงานที่แท้จริ งและการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
ในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2549
- โครงการปรับปรุ งระบบความต้องการแรงงาน, ในฐานะหัวหน้าโครงการ, (MOL)
พ.ศ. 2549
- โครงการวางและจัดทําผังประเทศ (ภาคเหนือ) ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงาน (PANYA/กรมโยธาฯ)
พ.ศ. 2549
- โครงการศึกษาเพื่อการสร้างเมืองใหม่และพัฒนาพื้นที่ (เมืองใหม่บริ วารกรุ งเทพ
และเมืองใหม่ อ.บ้านนา จ. นครนายก) ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ (Victory Shine)
พ.ศ. 2548-2549 - โครงการวิจยั เรื่ อง แผนพัฒนากําลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ในฐานะหัวหน้าโครงการ (MOL)
พ.ศ. 2548
- โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ขอ้ มูลแรงงานจังหวัด ในฐานะหัวหน้าโครงการ,
(World Bank/MOL)
พ.ศ. 2548
- โครงการศึกษาวิจยั เรื่ อง สาเหตุของการว่างงานในเชิ งโครงสร้างของผูม้ ีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในฐานะที่ปรึ กษา (DOL/MIL)
พ.ศ. 2547-2548 - โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การดําเนิ นงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2548-2552)
(OSS/MOL)
พ.ศ.2547-49 - โครงการวางและจัดทําผังภาค รับผิดชอบในส่ วนของสาขาอุตสาหกรรมในภาคกทม.
และปริ มณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานผูร้ ่ วมโครงการ (COT/กรมโยธาฯ)
พ.ศ.2547-48 - โครงการการศึกษาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการคํานวณหาอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
(Minimum Wage) และค่าจ้างพื้นฐาน (Basic Wage) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า
โครงการร่ วม (MOL)
พ.ศ.2547-48 - โครงการประเมิ นผลการบริ หารจัดการและการดําเนิ นงานของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ปี 2547 รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมโครงการ
พ.ศ.2547-48 - โครงการการศึกษาเพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว:
กรณี ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร (วุฒิสภา)
พ.ศ.2547
- โครงการศึ ก ษาเพื่ อ จัด ทํา ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของอุตสาหกรรม รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ (NESDB)
พ.ศ. 2547
- โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (OSS/MOL)
พ.ศ. 2546-2547 - โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของกําลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ในฐานะหัวหน้าโครงการ(สภาวิจยั ฯ)
พ.ศ. 2546

- Post Evaluation Data Collection Survey on JBIC–Financed Project, 2003 ในฐานะ
หัวหน้าโครงการ
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พ.ศ. 2545-2546 - โครงการศึกษาความต้องการแรงงานอพยพต่างชาติ ในฐานะหัวหน้าโครงการร่ วม
(TDRI/CHULA/MAHIDOL)
พ.ศ. 2544-2545 - โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนากําลังคน (เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ และการจัดทําแผนพัฒนา
กําลังคนเพื่ออุตสาหกรรม (OIE)
พ.ศ. 2544

- Human Resources and The Labor Market of Thailand Project (MRI) รับผิดชอบใน
ฐานะที่ปรึ กษา

พ.ศ. 2543

- โครงการศึกษาการพัฒนาเครื่ องชี้วดั สภาวะแวดล้อมตลาดแรงงานไทย รับผิดชอบใน
ฐานะหัวหน้าโครงการ

พ.ศ. 2543

- โครงการวิจยั และพัฒนาระบบบริ หารจัดการกลุ่มงานวิจยั และพัฒนาการทหารของ
กระทรวงกลาโหม (2545-2549) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ และการศึกษา
ด้านการปรับปรุ งองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

พ.ศ. 2543

- โครงการประเมินผลระบบการชดเชยและการให้แรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบ
ในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั ในส่วนของการจําแนกประเภทรัฐวิสาหกิจและร่ วมกําหนด
ผลตอบแทน

พ.ศ. 2542-2543 - โครงการศึกษาแบบจําลองกําลังแรงงาน การมีงานทํา และการว่างงาน รับผิดชอบใน
ฐานะผูร้ ่ วมวิจยั ด้านอุปสงค์ของความต้องการแรงงานของประเทศ
พ.ศ. 2542-2543 - โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนากําลังคน (เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2542

- Improvements in Policy Formulation Through Improved Thailand Labor Force
Surveys (ILO/EASMAT) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ ในการให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
สํานักงานสถิติแห่งชาติในการปรับปรุ งการสํารวจการมีงานทําของประเทศไทย

พ.ศ. 2541-2544 - Thai Skills Development Project (Utah State University/MOLSW) เป็ นหัวหน้าทีม
ของ TDRI รับผิดชอบในการประเมินความต้องการในการฝึ กอบรมของแรงงานไทย
ในสาขาการผลิตต่างๆ
พ.ศ. 2541

- โครงการเสริ มสมรรถนะสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั ในส่ วนของการพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างองค์กรใหม่

พ.ศ. 2541

- โครงการศึกษาเพื่อกําหนดรู ปแบบการให้หลักประกันแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพอิสระ
รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั
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พ.ศ. 2540-2541 - โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริ การ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549 รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการและการจัดทําแผนฯ
พ.ศ. 2540-2541 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ
ยาว รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั ในการประเมินตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2539-2540 - โครงการศึกษาความต้องการแรงงานผีมือในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2539-2540 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและคุม้ ครองแรงงานไทยตามกระแสการค้าโลก
รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2538-2539 - โครงการศึกษาเชิงนโยบายในการจัดการคนงานต่างชาติที่ลกั ลอบเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทย รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั
พ.ศ. 2538

- โครงการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานระดับสู ง ข้าราชการกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน รับผิดชอบในการจัดทําหลักสู ตรและการจัดฝึ กอบรม

พ.ศ. 2536-2538 - โครงการศึกษาแนวโน้มประชากรไทย : การศึกษาเชิงมหภาคและศึกษาเชิงนโยบาย
ในภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั
ด้ านการจัดทําแผนและอื่นๆ :
พ.ศ. 2555-55 - โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนิ นนโยบายรายได้ค่าแรงไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
และเงินเดือนปริ ญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 บาท ที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
พ.ศ. 2555-55 - Innovative Secondary Education for Skills Enhancement (ISESE)
พ.ศ. 2554-2555 - โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิ ดเสรี การลงทุนในสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ภายใต้
กรอบอาเซียน ในฐานะหัวหน้าโครงการ (กรมประมง)
พ.ศ. 2554-2555 - โครงการศึ ก ษาและจัด ทํา แผนพัฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลภาคใต้ใ นฐานะหั ว หน้า
โครงการ (COT)
พ.ศ. 2552-2553 - Managing International Labor Migration in ASEAN, ในฐานะหัวหน้าโครงการ
(Philippines Institute for Development Studies, PIDS)
พ.ศ. 2553-2553 - โครงการ eSSS สํานักงานประกันสังคม (บริ ษทั Digital Dialogue จํากัด)
พ.ศ. 2552
- โครงการศึ กษาเพื่ อการปรั บโครงสร้ างสาขาการขนส่ งทางรถไฟของประเทศ, กลุ่ ม
พัฒนาการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบ
ในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั
พ.ศ. 2552-2552 - Research on the Situation Assessment and KAP Baseline Survey, ในฐานะหัวหน้า
โครงการ (มูลนิธิรักษ์ไทย)
พ.ศ. 2552-2553 - โครงการวางผัง เมื อ งชายแดนกลุ่ ม จัง หวัด มุ ก ดาหาร สกลนคร นครพนม และ
สระแก้ว, ในฐานะหัวหน้าโครงการ (COT)
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พ.ศ. 2552-2553 - Research Proposal on Sharing the Benefits from Transportation Linkages and
Logistics Improvements in the GMS: A Study of the East-West and North –South
Corridor, รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั (IDRC)
พ.ศ. 2552-2552 - โครงการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสิ นธุ์, ใน
ฐานะหัวหน้าโครงการ (COT)
พ.ศ. 2551-2552 - โครงการวิจยั เพื่อกําหนดแนวทางการลดหน่ วยสู ญเสี ยทางด้าน Non-Technical ใน
ระบบจําหน่ายของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, ในฐานะหัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2548-2549 - โครงการจัด ทํา แผนวิ ส าหกิ จ ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552,
รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั (SRT)
พ.ศ. 2548-2549 - JBIC Projects Ex-Post Evaluation Activities 2005 (Thailand (I)) ในฐานะหัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2547
- โครงการศึ กษาวิ จ ัยเพื่ อพัฒนาระบบการเงิ นระดับจุ ลภาค รั บผิดชอบในฐานะหัวหน้า
โครงการ
พ.ศ. 2545-2546 - โครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายการแปลงสิ นทรัพย์ (ที่ดิน) เป็ นทุน ในฐานะที่
ปรึ กษาโครงการ
- โครงการการพยากรณ์เศรษฐกิจไทย ในช่วงปี 2545-2559 ในฐานะหัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2543-2545 - โครงการศึกษาแผนปฏิรูปสาขาขนส่ ง รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั ในส่ วนของการ
ปฏิรูปสาขาขนส่ งทางบก
พ.ศ. 2543

- โครงการประเมินผลแผนประกันสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) และจัดทําแผน
ประกันสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ และ
ให้ขอ้ เสนอแนะด้านการพัฒนาองค์กร

พ.ศ. 2543

- โครงการศึกษาตัวชี้วดั และประเมินผลระดับฝ่ ายขององค์การโทรศัพท์ (ระยะที่ 2)
รับผิดชอบในการให้คาํ ปรึ กษาในการจัดทําตัวชี้วดั และประเมินผลฝ่ าย

พ.ศ. 2542-2543 - โครงการศึกษาการจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รับผิดชอบใน
ฐานะผูร้ ่ วมวิจยั และเป็ นหัวหน้าทีมรับผิดชอบด้านการวางกรอบแผนฯ โดยรวม
พ.ศ. 2541-2542 - โครงการจัดทําระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 2000 (งานชําระเงิน) ของสํานักบริ การ
โทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็ นผูร้ ่ วมโครงการในฐานะ Internal Quality Audit
พ.ศ. 2541-2542 - โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการด้านการขนส่ ง กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั
พ.ศ. 2541

- โครงการศึกษาเพื่อทบทวนแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรขององค์การโทรศัพท์แห่ ง
ประเทศไทย รับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั

พ.ศ. 2540-2541 - โครงการจัดทําแผนแม่บทกระทรวงพาณิ ชย์ 2541-2550 (แผนฝึ กอบรม) รับผิดชอบ
ในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั
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พ.ศ. 2540-2541 - โครงการศึกษาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดําเนินงานและการแปรรู ป บริ ษทั ขนส่ ง
จํากัด (2545-2549) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2540-2541 - โครงการประเมินผลการบริ หารงานของส่ วนงานในองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศ
ไทย รับผิดชอบในฐานะ Internal Quality Audit และ Pre Assessment
พ.ศ.2539

- โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนากระทรวงคมนาคมและขนส่ งรับผิดชอบในฐานะผูร้ ่ วมวิจยั

งานเขียนบทความ :
เขียนบทความลงวารสารทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ในหัวข้อเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจและสังคม และ การทําแผนกลยุทธ์ ไม่ต่าํ กว่า 60 เรื่ อง
รางวัลทีภ่ าคภูมิใจมาก :
นักวิจยั ดีเด่นของสมาคมเศรษฐศาสตร์การเกษตรแห่งสหรัฐอเมริ กา ในฐานะเป็ น Quality of
Research Discovery ในปี 1989 จากการร่ วมเขียนหนังสื อเรื่ อง Land Policies and Farm Productivity in
Thailand จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ Johns Hopkins.
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