
ผลงานวิชาการและประสบการณ์ 

 

ผศ.ดร. มานวิภา   อนิทรทัต 

(ASST.PROF MANVIPA  INDRADAT, Ph.D) 

 

อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.  

(EX-Bangkok Senator BE. 2549) 

ผู้อาํนวยการหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบันฑิต สาขาเศรษฐกจิดิจิทัล 

สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

การศึกษา :      วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ [BSc.(Economics)] 

 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์    

จากสภาวิจัยแห่งชาติ) [MSc.(Economics)] 

  Ph.D.(Development Administration), International Doctoral Program, NIDA.  

(ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2543          เรือง 

BOI ZONE 3 INVESTMENT PROMOTION POLICY : AN ANALYSIS OF POLICY 

OUTPUTS AND IMPACTS)  

  Certificate of Comprehensive Japanese Studies and International Studies, Institute 

for International Studies and Training (Boeki Kenshyu Center).  (โดยได้รับทุน MITI 

ผ่านโครงการ JSPS) 

  Certificate of Political Economy of Development, The London School of Economics 

and Political Science. (โดยทุนของกองทุนพฒันาอาจารย์ของ        ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

  Director Certification Program (DCP). 61/2005, Thai Institute of Directors.  

  Audit Committee Program (ACP). 13/2006, Thai Institute of Directors.  

  วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร ปี พ.ศ.   

  DCP Refresher Course 1/2008, Thai Institute of Directors.   

  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 4/2008, Thai 

Institute of Directors.  

 วุฒิบตัรหลกัสูตรความมันคงขันสูง รุ่นที  สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร TEPCoT รุ่น  



 2 

 ประกาศนียบตัรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที  

 

รางวัลผลงานด้านวิชาการ 

 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สภาวิจยัแห่งชาติ ประจาํปี  

 รางวัลผลงานวิจัยดีเยยีม สภาวิจยัแห่งชาติ ประจาํปี  

 รางวลั Priew Award 2006 สาขาวิชาการ 

 สตรีไทยดีเด่น ด้านวิชาการ ประจาํปี2560 

 

รางวัลอืนๆ  รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี  

  รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนเบญจมราชาลยั ประจําปี  

                       

ประวัติงานด้านวิชาการ 

ปัจจุบัน   ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละผอ.หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทลั 

สถาบนัเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

   อาจารย์พเิศษ  - คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - หลกัสูตร MA.(GOBALIZATION) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- โครงการปริญญาโท สาขาการจดัการสาธารณะ วิทยาลยัพาณิชยการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

- โครงการปริญญาโท-เอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบนัวิชาการทหารบกขนัสูง 

- สถาบันพระปกเกล้า 

- สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรือน 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 

- หลกัสูตรนกับริหาร กระทรวงคมนาคมและกระทรวงอสุาหกรรม 

  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานวชิาการ สาขาขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกในการสอบเอกสารวิชาการของนกัศึกษา วปอ. 

 คณะกรรมการอาํนวยการและทีปรึกษาหลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมนัคงขนั

สูง 
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 วิทยากร ผูด้าํเนินรายการในการบรรยาย สัมมนา อภิปราย ทางวิชาการ 

 คณะทาํงานและผูด้าํเนินรายการ "คิดเพือชาติ" รายการสนทนาทางวิชาการของสมาคม 

วปอ. ออกอากาศทางช่อง TNN2. 

2555-2559  อนุกรรมการดา้นมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรม เพือกาํหนดมาตรฐานการบริหาร

 ส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย 

2556-2558  อาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โครงการปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-เม.ย.    กรรมการกองทุนทดแทน กระทรวงแรงงาน 

-เม.ย.   ทีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม 

2553  คณะผูจ้ดัทาํหลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมนัคงขนัสูง 

2552-2555  คณะกรรมการการศึกษาและคณะทาํงานพฒันาโครงการศึกษาและหลกัสูตร วปอ.  

2545-2549       กรรมการในคณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

2543-2549   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2542-2548   อาจารยพ์ิเศษ คณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2544-2545   นกัวิชาการหลกัในการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินฉบบัใหม่  

     (งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานเชิงยทุธศาสตร์ เริมใชเ้มือปี -ปัจจุบนั) 

2543-2548   ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  

        มหาวิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2532-2548   อาจารยผ์ูบ้รรยายพิเศษ หลกัสูตรส่งกาํลงับาํรุงขนัสูง กองทพัอากาศ 

ต.ค. -มี.ค.    คณะทาํงานปรับปรุงแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

พ.ย. -ก.พ.    นกัวชิาการผูร่้วมร่างนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเป็นผูจ้ดัทาํโครงสร้างการบริหาร 

รัฐวิสาหกิจใหม่   

ก.ค. -ธ.ค.    นกัวชิาการร่วมกบัการรถไฟแห่งประเทศไทยจดัทาํแผนดาํเนินการปรับปรุง 

โครงสร้างการรถไฟในส่วนโครงสร้างขนส่ง บริการเดินรถ การจดัการภายใน 

องคก์ร  

2526-2535   อาจารยพ์ิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2532   Visiting Researcher ทาํงานวิจยัร่วมกบัอาจารยม์หาวิทยาลยั Waseda  

เรือง Role of Japanese Trading Company in Trade between Thailand  

and Japan โดยรับทุนอุดหนุนจากโครงการ JSPS ผา่นสภาวิจยัแห่งชาติ 

  ผูบ้รรยายพิเศษ เรือง Thai Economy ณ มหาวิทยาลยั Waseda และ Takasaki 

ประเทศญีปุ่ น 
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2522-2521   อาจารยป์ระจาํคณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 

ประวัติงานบริหาร 

ปัจจุบนั   บุคคลผูมี้รายชือในกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

2554-2557  กรรมการกองทุนทดแทน สาํนกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 

2551-2555  กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา วปอ. 

-มิ.ย. 52   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการประเมินผลผูว้่าการและประธานกรรมการ 

ธรรมาภิบาลในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 

พ.ย. -มี.ค.    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลในคณะกรรมการ 

องคก์ารเภสัชกรรม 

พ.ย. -มี.ค.    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการ บลจ.กรุงไทย จาํกดั  

-มี.ค.    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์ขนส่งและสาธารณูปโภค คณะเศรษฐศาสตร์ 

2543-2546   กรรมการดาํนวยการโครงการบณัฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ย. -ธ.ค.    อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจดัตงัองคก์รกาํกบั 

ดูแลอิสระ 

ต.ค. -ธ.ค.    ปฏิบติังานประจาํสาํนกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเพือติดตามเร่งรัด การพฒันา 

ระบบงบประมาณ การเงิน การคลงั การพฒันารัฐวิสาหกิจ โครงสร้างพืนฐาน  

นโยบายเศรษฐกิจและกฎหมายทีคงัคา้ง 

ส.ค. -ธ.ค.    คณะทาํงานในคณะอนุกรรมการปรับเปลียนระบบงบประมาณและการเงิน 

ก.ค. -ธ.ค.    กรรมการในคณะอนุกรรมการปรับเปลียนระบบงบประมาณและการเงิน คาํสัง 

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 

2543-2544   กรรมการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาระดบัปริญญาโททงัหมดของภาควชิา

 เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มิ.ย. -ธ.ค.    กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารเปลียนผา่นเพือจดัตงับริษทัของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย 

พ.ค. -พ.ย.    กรรมการ กรรมการตรวจสอบในสภากรรมการ บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จาํกดั 

พ.ค. -ต.ค.    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสียง บริษทั ท่าอากาศยาน 

สากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

พ.ย. -เม.ย.    กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
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ม.ค. -เม.ย.    อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารท่าเรือกรุงเทพ 

เม.ย. -ธ.ค.    กรรมการ กรรมการตรวจสอบในสภากรรมการ บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จาํกดั  

เม.ย. -ธ.ค.    กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูอ้าํนวยการท่าเรือแหลมฉบงั 

พ.ค. -เม.ย.    กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

มี.ค. -เม.ย.    กรรมการในสภากรรมการ บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จาํกดั 

พ.ย. -ม.ค.    กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงกรณีการขดัแยง้ในการบริหาร 

ท่าเรือแหลมฉบงั 

พ.ค. -ก.ย.    กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย 

ธ.ค. -ธ.ค.    กรรมการในคณะอนุกรรมการท่าเรือแหลมฉบงั 

2539-2541   กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการ MBE คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2526-2530   เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

งานทีปรึกษา 

-เม.ย.   ทีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม (พลเอกพฤณ สุวรรณทตั) 

ม.ค. -ม.ค.     ทีปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา วปอ.  

พ.ย. -ก.พ.    ทีปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ สภาผูแ้ทนราษฎร 

ธ.ค. -ก.ย.    ทีปรึกษาอนุกรรมาธิการดา้นคมนาคม วุฒิสภา 

ต.ค. -ก.ย.    ทีปรึกษากิตติมศกัดิคณะกรรมาธิการการแปรรูปฯ วุฒิสภา  

มิ.ย. -ธ.ค.    ทีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั (นายวราเทพ รัตนากร) 

มี.ค. -ธ.ค.    ทีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา (นายสนธยา  คุณปลืม) 

ก.ค. -ธ.ค.    ทีปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม 

ม.ค. -มิ.ย.    ทีปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาโครงการเร่งด่วนเพือกระตุน้เศรษฐกิจและ 

อนุกรรมาธิการศึกษาการใชจ่้ายงบประมาณเพือชดเชยจากหนีกองทุนฟืนฟูวุฒิสภา 

ก.ย. -ธ.ค.    ทีปรึกษากรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จงัหวดัระยอง 

เม.ย. -ต.ค.    ทีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม (นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา) 

ม.ค. -ต.ค.    คณะกรรมการทีปรึกษาในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. - ) ในระยะครึงรอบแรก 

ต.ค. -ส.ค.    ทีปรึกษาอนุกรรมการกาํกบัการจดัทาํแผนวิสาหกิจขององคก์ารส่งเสริมฟาร์มโคนม 

2542-2543   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ทนราษฎร 
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2540-2541   ทีปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคม (นายเผดิมชยั  สะสมทรัพย)์  

ข้าราชการการเมือง 

พ.ค. -ก.ย.    สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.  

  (จากการเลือกตงัของประชาชน หมดวาระเพราะการปฏิวติั  ก.ย. )  
 

ผลงานทางวิชาการ   

วิจัย  (ปี 2543-ปัจจุบัน) 

          1.    หลกัธรรมาภิบาล:จากแนวคิดสู่การปฎิบติัในสังคมไทย 2561 สถาบนัพระปกเกลา้ 

2. โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถินและวิสาหกจิชุมชน  สถาบนัพระปกเกลา้ 

3. โครงการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชีวัดสหภาพรัฐสภา. .    สถาบนั

พระปกเกลา้  

4. การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติทีกาํหนดในรัฐธรรมนูญแห่ง            

ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช .  สถาบนัพระปกเกลา้ 

5. โครงการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชีวัดสหภาพรัฐสภา. .      สถาบนั

พระปกเกลา้ 

6. การพฒันาตัวชีวัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. . กระทรวง

สาธารณสุข 

7. โครงการศึกษาความเคลือนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง สว. กรุงเทพมหานคร      ปี 

พ.ศ. . . สถาบนัพระปกเกลา้ 

8. โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ. . กระทรวงสาธารณสุข 

9. ความเคลอืนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตังสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร. . 

สาํนกัวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้ 

10. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัความคุ้มค่า. . วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

11. โครงการประเมินนโยบายการจัดตังคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด.  

2550. ศูนยวิ์จยัเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

12 การประเมินผลนโยบายการป้องกนัอุบัติเหตุจราจร. .  สาํนกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้ฯ 

13. โครงการขยายผลเพือนําตัวชีวัดการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัต.ิ . 

สาํนกัวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้ฯ 

14. การศึกษาเปรียบเทียบ พ.ร.บ. งบประมาณฉบับใหม่ของไทยเปรียบเทียบกบัญีปุ่ น ออสเตรเลีย และ 

สหราชอาณาจักร. 2546.  สํานกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้ 
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15. โครงการศึกษาเพือพฒันาดัชนีวัดผลการพฒันาระบบบริหารจัดการทีด.ี 2545. สํานกัวิจยัและพฒันา 

สถาบนัพระปกเกลา้ (ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยียม จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี ) 

16. ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่. 2543.  สมาคมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

บทความ (ปี 2542-ปัจจุบัน) 

1. "การศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถินและวิสาหกจิชุมชน"  บทความในการสัมมนา

การเมืองการปกครอง  ในหัวขอ้พลเมืองและชุมชนพลงัเพือพฒันาประชาธิปไตย  สิงหาคม 

 ณ หอ้ง วายุภกัษ ์โรงแรมเซ็นทารา ศูนยร์าชการ 

2. “การบริหารจัดการทีไม่คํานึงถึงความคุ้มค่า”  บทความในหนงัสือพิมพป์ระชาทรรศน์ ปีที       

ฉบบัที  ประจาํวนัศุกร์ที  มิถุนายน  

3. “ใครได้ ใครเสีย จากการยกเลิกลดหย่อนเบียประกันสุขภาพ?”  บทความในหนงัสือพิมพป์ระชาทรรศน์ 

ปีที  ฉบบัที  ประจาํวนัศุกร์ที  พฤษภาคม  

4. “ใครทําร้ายประเทศไทย?”  บทความลงในหนงัสือพิมพป์ระชาทรรศน์ ปีที  ฉบบัที  ประจาํวนั

พฤหสับดีที  พฤษภาคม    

5. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า”  บทบาทในวารสารสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

พฤศจิกายน. . 

6. “วิถีประชาธิปไตยไทย” บทความในการสัมมนาวิชาการเรือง ความขดัแยง้ทางการเมือง : ผลกระทบ

ต่อความมนัคงของไทยและทางออก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (  สิงหาคม ) 

7. บทความในวารสารไทยคูนประมาณ  บทความ ( - ) และหนงัสือพิมพบ์างกอกทเูดย ์

ประมาณ   บทความ (ก.พ. -ก.ย. ) 

8. “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขต 3”  2544  หนงัสือรวบรวมบทความ

การประชุมวิชาการ ครังที 39 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

9. “Reliability and Validity of Social Indicators in Policy Analysis”  วารสารเศรษฐศาสตร์   และ

บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. ปีที 16  มกราคม-มิถุนายน (2542) ฉบบัที 1 
 

ตํารา 

1. “แนวทางการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมขององคก์รภาครัฐและภาคธุรกิจ” บทที  คุณธรรมและ

จริยธรรมสําหรับผู้นําทางสังคมธุรกจิและการเมือง.  หลกัสูตร ศศม. (ผูน้าํทางสังคมธุรกิจและ

การเมือง) ม. รังสิต หนา้ -   

 .  หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง. 2539  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์   

            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

          3.หลกัธรรมาภิบาล;จากแนวคิดสู่การปฎิบติั สถาบนัพระปกเกลา้ 2561 
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เอกสารวิชาการอืนๆ  

1. การประเมินความคุ้มค่า คู่มือเทคนิคและวธีิการบริหารจดัการสมยัใหม่ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบา้นเมืองทีดี สาํนกังาน ก.พ.ร.  

2. เอกสารเพือประกอบการพจิารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มที  เรือง ร่าง พ.ร.บ. 

 วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ...... : การปรับปรุงวิธีการงบประมาณของไทยและการเปรียบเทียบวิธีการ

งบประมาณกบัต่างประเทศ. สถาบนัพระปกเกลา้  

สาธารณะประโยชน์/สาธารณกศุล   

2548-ปัจจุบนั  ใหทุ้นการศึกษาแก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

  ต่อเนือง  ปี 

-ปัจจุบนั  ประธานจดังานวนัเด็ก อุปถมัภ ์ใหทุ้นดา้นการศึกษาแก่โรงเรียน ชุมชน

  หมู่บา้นพฒันาคลองเตย เพือทาํใหเ้ป็นโรงเรียนสีขาว (ลดปัญหายาเสพ

ติด  ในชุมชน) เป็นเวลา  ปี  

-ปัจจุบนั  ดาํเนินการหาทุนและจดัสร้างศาลาการเปรียญ พระพุทธรูปในศาลา    

  การเปรียญ พระพุทธรูปในโบสถ ์ฯลฯ  

  วดัป่าเสาหงส์ ต.โคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสีมา ตามทีพระราช-      

  สังวรญาณ (หลวงพ่อพธุ ฐานิโย) มอบหมาย 

2540-2556  ทุกวนัที  กนัยายน จดังานเลียงใหญ่ และมอบทุนช่วยเหลือเด็กกาํพร้า 

  บา้นราชวิถีเป็นเวลา  ปี  

 

กจิกรรมอืน ๆ  

ปัจจุบนั-พ.ย.          ประธานฝ่ายวิชาการคณะนกัศึกษา วปอ.   

2557-2559   ผูด้าํเนินรายการ "คิดเพือชาติกบัคลงัสมอง วปอ. เพือสังคม"               

  ทุกวนัองัคาร เวลา . - .  น. สถานี TNN2 

ม.ค. -ก.ย.    ประธานกรรมการวิชาการดา้นการเมืองในประเทศ. วปอ.  

ต.ค. -ต.ค.    เลขานุการสมาคมภริยาขา้ราชการสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

-ก.ย. 2548    คอลมัภนิ์สตห์นงัสือพิมพบ์างกอกทูเดย ์คอลมัภเ์ศรษฐศาสตร์ชาวบา้น 

2545-2546          คอลมัภนิ์สตว์ารสารไทยคูน คอลมัภ ์Econ Outlook 

 2543-2547    รองประธานฝ่ายวิชาการกรรมการชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

        รุ่น 33 

2542-2554  ประธานนกัศึกษาปริญญาเอกนานาชาติ รุ่น  โครงการ Doctor of 

 Philosophy in Development admimistration 
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