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อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
(EX-Bangkok Senator BE. 2549)
ผู้อาํ นวยการหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ มหาบันฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล
สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษา :

 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [BSc.(Economics)]
 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์
จากสภาวิจัยแห่งชาติ) [MSc.(Economics)]
 Ph.D.(Development Administration), International Doctoral Program, NIDA.
(ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกจากสภาวิจัยแห่ งชาติ ประจําปี 2543
เรื อง
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
ผ่ านโครงการ JSPS)
 Certificate of Political Economy of Development, The London School of Economics
and Political Science. (โดยทุนของกองทุนพัฒนาอาจารย์ของ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
 Director Certification Program (DCP). 61/2005, Thai Institute of Directors.
 Audit Committee Program (ACP). 13/2006, Thai Institute of Directors.
 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร 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.
 วุฒิบตั รหลักสู ตรความมันคงขันสู ง รุ่ นที สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตร TEPCoT รุ่น
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 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสู ง รุ่ นที
รางวัลผลงานด้านวิชาการ
 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สภาวิจยั แห่ งชาติ ประจําปี
 รางวัลผลงานวิจัยดีเยียม สภาวิจยั แห่งชาติ ประจําปี
 รางวัล Priew Award 2006 สาขาวิชาการ
 สตรีไทยดีเด่น ด้ านวิชาการ ประจําปี 2560
รางวัลอืนๆ

 รางวัลนิสิตเก่ าดีเด่ นคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
 รางวัลนักเรียนเก่ าดีเด่ น โรงเรียนเบญจมราชาลัย ประจําปี

ประวัติงานด้ านวิชาการ
ปัจจุบัน
 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และผอ.หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทลั
สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 อาจารย์พเิ ศษ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร MA.(GOBALIZATION) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- โครงการปริ ญญาโท สาขาการจัดการสาธารณะ วิทยาลัยพาณิชยการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
- โครงการปริ ญญาโท-เอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกขันสูง
- สถาบันพระปกเกล้า
- สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสู ตรนักบริหาร กระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุสาหกรรม
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาการ สาขาขนส่ งระหว่างประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกในการสอบเอกสารวิชาการของนักศึกษา วปอ.
 คณะกรรมการอํานวยการและทีปรึ กษาหลักสู ตรการบริ หารจัดการด้านความมันคงขัน
สู ง
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 วิทยากร ผูด้ าํ เนินรายการในการบรรยาย สัมมนา อภิปราย ทางวิชาการ
 คณะทํางานและผูด้ าํ เนิ นรายการ "คิดเพือชาติ" รายการสนทนาทางวิชาการของสมาคม
วปอ. ออกอากาศทางช่อง TNN2.
2555-2559
 อนุกรรมการด้านมาตรฐาน คุณธรรม และจริ ยธรรม เพือกําหนดมาตรฐานการบริ หาร
ส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทย
2556-2558
 อาจารย์ทีปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ โครงการปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-เม.ย.
 กรรมการกองทุนทดแทน กระทรวงแรงงาน
-เม.ย.
 ทีปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2553
 คณะผูจ้ ดั ทําหลักสู ตรการบริ หารจัดการด้านความมันคงขันสูง
2552-2555
 คณะกรรมการการศึกษาและคณะทํางานพัฒนาโครงการศึกษาและหลักสู ตร วปอ.
2545-2549
 กรรมการในคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
2543-2549
 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2542-2548
 อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2544-2545
 นักวิชาการหลักในการร่ าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินฉบับใหม่
(งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ เริ มใช้เมือปี
-ปัจจุบนั )
2543-2548
 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
2532-2548
 อาจารย์ผบู ้ รรยายพิเศษ หลักสูตรส่งกําลังบํารุ งขันสูง กองทัพอากาศ
ต.ค. -มี.ค.
 คณะทํางานปรับปรุ งแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
พ.ย. -ก.พ.
 นักวิชาการผูร้ ่ วมร่ างนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเป็ นผูจ้ ดั ทําโครงสร้างการบริ หาร
รัฐวิสาหกิจใหม่
ก.ค. -ธ.ค.
 นักวิชาการร่ วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทําแผนดําเนินการปรับปรุ ง
โครงสร้างการรถไฟในส่ วนโครงสร้างขนส่ง บริ การเดินรถ การจัดการภายใน
องค์กร
2526-2535
 อาจารย์พิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2532
 Visiting Researcher ทํางานวิจยั ร่ วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย Waseda
เรื อง Role of Japanese Trading Company in Trade between Thailand
and Japan โดยรับทุนอุดหนุนจากโครงการ JSPS ผ่านสภาวิจยั แห่งชาติ
 ผูบ้ รรยายพิเศษ เรื อง Thai Economy ณ มหาวิทยาลัย Waseda และ Takasaki
ประเทศญีปุ่ น
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2522-2521

 อาจารย์ประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติงานบริหาร
ปัจจุบนั
2554-2557
2551-2555
-มิ.ย. 52






พ.ย.

-มี.ค.



พ.ย.

-มี.ค.
-มี.ค.




2543-2546



พ.ย.

-ธ.ค.



ต.ค.

-ธ.ค.



ส.ค.
ก.ค.

-ธ.ค.
-ธ.ค.




2543-2544



มิ.ย.

-ธ.ค.



พ.ค.
พ.ค.

-พ.ย.
-ต.ค.




พ.ย.

-เม.ย.



บุคคลผูม้ ีรายชือในกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการกองทุนทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา วปอ.
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการประเมินผลผูว้ ่าการและประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลในคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการ บลจ.กรุ งไทย จํากัด
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์ขนส่งและสาธารณูปโภค คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการดํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดตังองค์กรกํากับ
ดูแลอิสระ
ปฏิบตั ิงานประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพือติดตามเร่ งรัด การพัฒนา
ระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงสร้างพืนฐาน
นโยบายเศรษฐกิจและกฎหมายทีคังค้าง
คณะทํางานในคณะอนุกรรมการปรับเปลียนระบบงบประมาณและการเงิน
กรรมการในคณะอนุกรรมการปรับเปลียนระบบงบประมาณและการเงิน คําสัง
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
กรรมการปรับปรุ งโครงสร้างการศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมดของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการในคณะอนุกรรมการบริ หารเปลียนผ่านเพือจัดตังบริ ษทั ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
กรรมการ กรรมการตรวจสอบในสภากรรมการ บริ ษทั ไทยเดินเรื อทะเล จํากัด
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสี ยง บริ ษทั ท่าอากาศยาน
สากลกรุ งเทพแห่ งใหม่ จํากัด (สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรื อแห่งประเทศไทย
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ม.ค.
เม.ย.
เม.ย.
พ.ค.
มี.ค.
พ.ย.

-เม.ย.
-ธ.ค.
-ธ.ค.
-เม.ย.
-เม.ย.
-ม.ค.








พ.ค.

-ก.ย.



ธ.ค. -ธ.ค.
2539-2541




2526-2530



งานทีปรึกษา
-เม.ย.
ม.ค. -ม.ค.
พ.ย. -ก.พ.
ธ.ค. -ก.ย.
ต.ค. -ก.ย.
มิ.ย. -ธ.ค.
มี.ค. -ธ.ค.
ก.ค. -ธ.ค.
ม.ค. -มิ.ย.











ก.ย.
เม.ย.
ม.ค.

-ธ.ค.
-ต.ค.
-ต.ค.





ต.ค. -ส.ค.
2542-2543




อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริ หารท่าเรื อกรุ งเทพ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบในสภากรรมการ บริ ษทั ไทยเดินเรื อทะเล จํากัด
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการท่าเรื อแหลมฉบัง
กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการการท่าเรื อแห่งประเทศไทย
กรรมการในสภากรรมการ บริ ษทั ไทยเดินเรื อทะเล จํากัด
กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งกรณี การขัดแย้งในการบริ หาร
ท่าเรื อแหลมฉบัง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการท่าเรื อ
แห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะอนุกรรมการท่าเรื อแหลมฉบัง
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารโครงการ MBE คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอกพฤณ สุ วรรณทัต)
ทีปรึ กษาคณะกรรมการการศึกษา วปอ.
ทีปรึ กษาประธานอนุกรรมาธิการโครงการอันเนื องมาจากพระราชดําริ สภาผูแ้ ทนราษฎร
ทีปรึ กษาอนุกรรมาธิการด้านคมนาคม วุฒิสภา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิคณะกรรมาธิการการแปรรู ปฯ วุฒิสภา
ทีปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร)
ทีปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลืม)
ทีปรึ กษาคณะกรรมการปรับปรุ งโครงสร้างกระทรวงกลาโหม
ทีปรึ กษาอนุกรรมาธิการพิจารณาโครงการเร่ งด่วนเพือกระตุน้ เศรษฐกิจและ
อนุกรรมาธิ การศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณเพือชดเชยจากหนีกองทุนฟื นฟูวุฒิสภา
ทีปรึ กษากรรมการบริ หารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง
ทีปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)
คณะกรรมการทีปรึ กษาในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. - ) ในระยะครึ งรอบแรก
ทีปรึ กษาอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนวิสาหกิจขององค์การส่ งเสริ มฟาร์มโคนม
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ ทนราษฎร
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2540-2541
 ทีปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยคมนาคม (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)
ข้ าราชการการเมือง
พ.ค. -ก.ย.
 สมาชิกวุฒิสภา กรุ งเทพมหานคร ปี พ.ศ.
(จากการเลือกตังของประชาชน หมดวาระเพราะการปฏิวตั ิ ก.ย.

)

ผลงานทางวิชาการ
วิจัย (ปี 2543-ปัจจุบัน)
1. หลักธรรมาภิบาล:จากแนวคิดสู่ การปฎิบตั ิในสังคมไทย 2561 สถาบันพระปกเกล้า
2. โครงการการศึกษาวิจัยการส่ งเสริมภูมิปัญญาท้องถินและวิสาหกิจชุมชน
สถาบันพระปกเกล้า
3. โครงการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์ และตัวชีวัดสหภาพรั ฐสภา. . สถาบัน
พระปกเกล้า
4. การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติทีกําหนดในรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .
สถาบันพระปกเกล้า
5. โครงการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์ และตัวชีวัดสหภาพรั ฐสภา.
. สถาบัน
พระปกเกล้า
6. การพัฒนาตัวชีวัดธรรมาภิบาลการบริ หารจัดการของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด.
. กระทรวง
สาธารณสุ ข
7. โครงการศึกษาความเคลือนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง สว. กรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. . . สถาบันพระปกเกล้า
8. โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุ ขภาพ.
. กระทรวงสาธารณสุข
9. ความเคลือนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตังสมาชิกวุฒิสภา กรุ งเทพมหานคร. .
สํานักวิจยั และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
10. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า.
. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
11. โครงการประเมินนโยบายการจัดตังคณะอนุกรรมการบริ หารงานหลักประกันสุ ขภาพระดับจังหวัด.
2550. ศูนย์วิจยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 การประเมินผลนโยบายการป้ องกันอุบัติเหตุจราจร. . สํานักวิจยั และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าฯ
13. โครงการขยายผลเพือนําตัวชี วัดการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดีระดับองค์กรไปสู่ การปฏิบัต.ิ
.
สํานักวิจยั และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าฯ
14. การศึกษาเปรียบเทียบ พ.ร.บ. งบประมาณฉบับใหม่ ของไทยเปรียบเทียบกับญีปุ่ น ออสเตรเลีย และ
สหราชอาณาจักร. 2546. สํานักวิจยั และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
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15. โครงการศึกษาเพือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริ หารจัดการทีดี. 2545. สํานักวิจยั และพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า (ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยียม จากสภาวิจัยแห่ งชาติ ประจําปี
)
16. ผลกระทบของนโยบายส่ งเสริมการลงทุนใหม่ . 2543. สมาคมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บทความ (ปี 2542-ปัจจุบัน)
1. "การศึกษาวิจัยการส่ งเสริมภูมิปัญญาท้ องถินและวิสาหกิจชุมชน" บทความในการสัมมนา
การเมืองการปกครอง
ในหัวข้อพลเมืองและชุมชนพลังเพือพัฒนาประชาธิปไตย สิ งหาคม
ณ ห้อง วายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
2. “การบริ หารจัดการทีไม่คํานึงถึงความคุ้มค่ า” บทความในหนังสื อพิมพ์ประชาทรรศน์ ปี ที
ฉบับที ประจําวันศุกร์ที มิถุนายน
3. “ใครได้ ใครเสีย จากการยกเลิกลดหย่ อนเบียประกันสุ ขภาพ?” บทความในหนังสื อพิมพ์ประชาทรรศน์
ปี ที ฉบับที ประจําวันศุกร์ ที พฤษภาคม
4. “ใครทําร้ ายประเทศไทย?” บทความลงในหนังสื อพิมพ์ประชาทรรศน์ ปี ที ฉบับที ประจําวัน
พฤหัสบดีที พฤษภาคม
5. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า” บทบาทในวารสารสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
พฤศจิกายน. .
6. “วิถีประชาธิปไตยไทย” บทความในการสัมมนาวิชาการเรื อง ความขัดแย้งทางการเมือง : ผลกระทบ
ต่อความมันคงของไทยและทางออก โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก ( สิ งหาคม
)
7. บทความในวารสารไทยคูนประมาณ บทความ ( - ) และหนังสื อพิมพ์บางกอกทูเดย์
ประมาณ บทความ (ก.พ.
-ก.ย. )
8. “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนเขต 3” 2544 หนังสื อรวบรวมบทความ
การประชุมวิชาการ ครังที 39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. “Reliability and Validity of Social Indicators in Policy Analysis” วารสารเศรษฐศาสตร์ และ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปี ที 16 มกราคม-มิถุนายน (2542) ฉบับที 1
ตํารา
1. “แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ” บทที คุณธรรมและ
จริ ยธรรมสําหรั บผู้นําทางสังคมธุรกิจและการเมือง.
หลักสู ตร ศศม. (ผูน้ าํ ทางสังคมธุรกิจและ
การเมือง) ม. รังสิ ต หน้า . หลักเศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง. 2539 กรุ งเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.หลักธรรมาภิบาล;จากแนวคิดสู่การปฎิบตั ิ สถาบันพระปกเกล้า 2561
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เอกสารวิชาการอืนๆ
1. การประเมินความคุ้มค่ า คู่มือเทคนิคและวิธีการบริ หารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองทีดี สํานักงาน ก.พ.ร.
2. เอกสารเพือประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่ มที เรื อง ร่ าง พ.ร.บ.
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ...... : การปรับปรุงวิธีการงบประมาณของไทยและการเปรี ยบเทียบวิธีการ
งบประมาณกับต่ างประเทศ. สถาบันพระปกเกล้า
สาธารณะประโยชน์ /สาธารณกุศล
2548-ปัจจุบนั
 ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อเนือง ปี
-ปัจจุบนั
 ประธานจัดงานวันเด็ก อุปถัมภ์ ให้ทุนด้านการศึกษาแก่โรงเรี ยน ชุมชน
หมู่บา้ นพัฒนาคลองเตย เพือทําให้เป็ นโรงเรี ยนสี ขาว (ลดปัญหายาเสพ
ติด
ในชุมชน) เป็ นเวลา ปี
-ปัจจุบนั
 ดําเนิ นการหาทุนและจัดสร้างศาลาการเปรี ยญ พระพุทธรู ปในศาลา
การเปรี ยญ พระพุทธรู ปในโบสถ์ ฯลฯ
วัดป่ าเสาหงส์ ต.โคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสี มา ตามที พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิ โย) มอบหมาย
2540-2556
ทุกวันที กันยายน จัดงานเลียงใหญ่ และมอบทุนช่วยเหลือเด็กกําพร้า
บ้านราชวิถีเป็ นเวลา ปี
กิจกรรมอืน ๆ
ปัจจุบนั -พ.ย.
2557-2559
ม.ค.
ต.ค.

-ก.ย.
-ต.ค.
-ก.ย. 2548
2545-2546
2543-2547
2542-2554

 ประธานฝ่ ายวิชาการคณะนักศึกษา วปอ.
 ผูด้ าํ เนิ นรายการ "คิดเพือชาติกบั คลังสมอง วปอ. เพือสังคม"
ทุกวันอังคาร เวลา . - . น. สถานี TNN2
 ประธานกรรมการวิชาการด้านการเมืองในประเทศ. วปอ.
 เลขานุการสมาคมภริ ยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 คอลัมภ์นิสต์หนังสื อพิมพ์บางกอกทูเดย์ คอลัมภ์เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
 คอลัมภ์นิสต์วารสารไทยคูน คอลัมภ์ Econ Outlook
 รองประธานฝ่ ายวิชาการกรรมการชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่ น 33
 ประธานนักศึกษาปริ ญญาเอกนานาชาติ รุ่ น โครงการ Doctor of
Philosophy in Development admimistration

9



