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รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ
- Honorable Visiting professor จาก Korea Invention Academy, Seoul city, South
Korea., 2558
- โล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้สร้างชือ่ เสียงด้านการวิจัย ประจาปี 2558, 2557, 2556, 2553 จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลเกียรติยศด้านงานวิจัยจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2555 และปี 2557 (ครบรอบ
60 ปี ของการตั้งคณะ)
- โครงการ MWT ได้รับรางวัล “สร้างคน สร้างชาติ” ประจาปี 2557 จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผศ. ดร. จิตติ เป็นผู้อานวยการโครงการ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2013 ASEAN Renewable Energy Project Awards..จาก
..ASEAN Center for Energy (ศูนย์กลางพลังงานอาเซียน ภายใต้กรอบที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มอาเซียน) (ผศ. ดร. จิตติ เป็นหัวหน้าโครงการ)
1

- รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่
เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid). จาก. กระทรวงพลังงาน.(ผศ. ดร. จิตติ เป็น
หัวหน้าโครงการ)
- เกียรติบัตรรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจาปี 2556” ทั้งในระดับเขต, ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ
- เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจาปี 2553 จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
- รางวัล “บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจาปี 2551” จาก...สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด กระทรวงยุติธรรม
- รางวัล..“อาจารย์ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจาปี 2551” จาก..
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เข้ารับโล่รางวัลประทานจาก พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
บทบาท/หน้าที่อื่นๆในปัจจุบัน
(1)
ผู้อานวยการ โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ
ของมนุษย์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นภาคีก่อตั้งและสนับสนุนงบประมาณ ทางานพัฒนา
เยาวชนให้คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)
(2)
หัวหน้าโครงการ การสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองในพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่าง
ยั่งยืน 3 ภูมิภาค สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) เป็นโครงการนาร่อง
และพัฒนาโมเดลการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายประเภทใหม่ (ชุมชนตามแนวสายส่งไฟฟ้า)
(3)
นายกสมาคมพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น (เครือข่าย 40 มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้าน
การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา และวิชาชีพด้านการพัฒนา)
(พ.ศ. 2559 – 2561)
(4)
นายกสมาคม สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
และผู้สนใจด้าน gifted education และจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนี้ ตลอดจนจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (เด็กที่มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ) (พ.ศ.
2555 – ปัจจุบัน)
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(5)
กรรมการบริหาร มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตั้งแต่ มีนาคม 2559 –
ปัจจุบัน)
(6)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการส่งเสริมความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ใน
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) สานักนายกรัฐมนตรี (2559)
(7)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทาหน้าที่ดูแลระบบ
หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ครอบคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย พัฒนาการบริการสาธารณสุข
ให้ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ รวมทั้งบริหารเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2559)
(8)
ประธาน คณะทางานศึกษากฎหมายสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (6 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน)
(9)
กรรมการ คณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล สานักนายกรัฐมนตรี (3 มิ.ย. –
ปัจจุบัน)
(10) กรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ (29 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน)
(11) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สานักนายกรัฐมนตรี
เป็นกลไกใหม่ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าเรื่องที่ดินทากิน และหารูปแบบจัดการที่ดินของ
หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้คนที่ต้องการที่ดินได้เข้าถึงทรัพยากรที่ดิน
(มีนาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2563)
(12) ประธานเครือข่ายวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22 วารสาร จาก 12
สถาบันการศึกษา (ตั้งแต่ มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน)
(13) กรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการดาเนินงานสวัสดิการชุมชนแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรประสานงานและกลไกขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ
เพื่อสร้างสังคมสวัสดิการด้วยตนเอง (พ.ศ. 2558-2559)
(14) กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2552 –
ปัจจุบัน)
ตาแหน่งและผลงานในอดีต (ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
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1)
2)
3)
4)
5)

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (1 ธันวาคม 2549 – 30 พฤศจิกายน 2552)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (1 ธันวาคม 2546 – 30 พฤศจิกายน 2549)
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน (2538 - 2541)
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาชุมชน (2537 - 2538)
ผู้อานวยการศูนย์การวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวาย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548-2553)

ประวัติการทางานก่อนรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(1) ผู้ประสานงานโครงการพัฒนานิคมฯ สมบูรณ์แบบ ไทย – เนเธอร์แลนด์ กรม
ประชาสงเคราะห์ (2527-2528)
(2) ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตร ไทย-เยอรมัน กรมส่งเสริมการเกษตร (2522 – 2525)
(3) นักสังคม สานักปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม การเคหะแห่งชาติ (2521 – 2522)
(4) ผู้ประสานงานสนาม องค์การ แตร์ เด ซอม ประจาประเทศไทย (2521)
(5) นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (สลัมคลองเตย) สภาคาทอลิคแห่ง
ประเทศไทย (2519 – 2520)
(6) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป บริษัท เหรียญไทย เท็กซ์ไทล์ จากัด (2518)
บทบาท/หน้าที่อื่นๆในอดีตขณะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (ระหว่าง พ.ศ. 2529 – 2557)
1) กรรมการบริหารสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท จาเนียร สาระนาค (สจส.) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (24 สิงหาคม 2555 -สิงหาคม 2557)
2) กรรมการ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชุมชนที่เสี่ยง
อุทกภัย ตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย (15 เมษายน 2554-2556)
3) กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการเครือข่ายปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร สมัชชาปฏิรูป
แห่งประเทศไทย (ตุลาคม 2553 – 2555)
4) อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพ
เกษตรกร คณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรอย่างบูรณาการ (2553 – 2554)
5) กรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
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สวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2553 –
ปัจจุบัน)
6) ช่วยราชการ สานักนายกรัฐมนตรีในตาแหน่ง ผู้อานวยการ สานักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบ
เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม (ธันวาคม 2552-เมษายน 2554)
7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชน สานักนายกรัฐมนตรี
(2552 – 2554)
8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกากับดูแลนิติบุคคลชุมชนการเคหะ (7 ตุลาคม 2552 –
2555) การเคหะแห่งชาติ
9) Vice-President, International Consortium on Social Development : Asia Pacific
Region (2549-2553)
10) กองบรรณาธิการ, International Social Work Journal ประเทศอังกฤษ (ธันวาคม 2551 –
2556)
11) กรรมการ, คณะกรรมการบริหารแผน สานัก 3, สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.), (กรกฏาคม 2551- เมษายน 2554)
12) คณะกรรมการการศึกษาการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สานักนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่ พฤศจิกายน
2550-2552)
13) ที่ปรึกษา สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ 2549 – 2553)
14) คณะกรรมการส่งเสริมการให้และการอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม สานักนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่
ตุลาคม 2550-2552)
15) คณะกรรมการร่วมภาคประชาชนในการบริหารราชการสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานอัยการ
สูงสุด (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2550-2553)
16) คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัยใน
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่ พ.ศ. 25502557)
17) คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการประทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, (ตุลาคม
2549 – กุมภาพันธ์ 2551)
18) รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในระบบไตรภาคี กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (ตั้งแต่ ธันวาคม 2549-2552)
19) อนุกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และ
ประธานคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงมนุษย์แห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (2550-2554) (2549 - 2551)
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20) หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการ Competence Development Programme, โครงการ
ร่วมมือระหว่าง UN-IFAD, InWEnt และรัฐบาล สปป. ลาว พัฒนาบุคลากรของโครงการ
พัฒนาชนบทแบบบูรณาการแขวงไซยะบุลี แขวงอุดมไซ และแขวงอัตตะปือ (2543 –
2549)
21) ที่ปรึกษาอาวุโส, โครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ทางานด้าน “Water
Sectoral Development” สนับสนุนโดย มูลนิธิ German Foundation for
International Development, Capacity Building, (พ.ศ. 2538-2546)
22) วิทยากรรับเชิญ องค์การ InWEnt, Capacity Building, International ประเทศเยอรมัน ไป
อบรมให้กับข้าราชการ นักพัฒนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติขององค์การที่ประเทศเยอรมัน
และประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย และอัฟริกา (2538 – 2556) หลักสูตรด้านการพัฒนาการ
เกษตร การพัฒนาชลประทาน การสร้างองค์กรเกษตรกร การจัดระบบส่งเสริมการเกษตร การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Training of Trainer, Facilitation skill training, ฯลฯ
23) ผู้ประสานงานโครงการร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง กับสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งแคนาดา
ประจาสถาบัน A.I.T (2542 - 2545) ออกแบบและพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างระบบการทางาน
แบบมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆของเทศบาลเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
24) กรรมการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน มศว. ประสานมิตร (2541 – 2550)
25) ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมชาวนา กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ สปป. ลาว สนับสนุนโดย UNDP
(2537 – 2541)
27) กรรมการและเลขานุการ/เลขาธิการ มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัด
ร้อยเอ็ด (2538 –2543)
28) ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากรมชลประทาน สปป. ลาว
สนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (2536 – 2540)
29) กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(2538 – 2540)
30) หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา
ไทย-เนเธอร์แลนด์ กรมส่งเสริมการเกษตร (2535 – 2536)
26) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชนบท (สนับสนุนโดยองค์กร GTZ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน) สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน (2531 – 2535)
32) ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การพัฒนา ไทย-เนเธอร์แลนด์ กรมส่งเสริมการเกษตร (2529 – 2534)
33) ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมนิคมฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย6

เนเธอร์แลนด์ กองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ (2529 – 2532)
27) ผู้จัดการโครงการพัฒนานิคมฯ สมบูรณ์แบบ ไทย-เนเธอร์แลนด์ (After Care Project) กอง
นิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ (2529 – 2532)
ผลงานวิชาการ /วิจัย/ประเมินผล
1) นักวิจัย/ที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยที่อยู่อาศัยประเภทเช่า สาหรับผู้มีรายได้น้อย
สนับสนุนโดย การเคหะแห่งชาติ (2558-9)
2) หัวหน้าโครงการ การศึกษาอัตราภาษีที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
แนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการวิจัย (2558-9)
3) หัวหน้าโครงการ โครงการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจาปี 2558
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) (พ.ศ. 2558)
4) หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิคมสร้างตนเอง
สนับสนุนโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ศ. 2558-2559)
5) ผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การประเมินสถานการณ์ ประเด็นปัญหา
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีผลต่อ
ระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดาเนินการโดยสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดย สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, (2557)
6) หัวหน้าคณะวิจัยโครงการจัดทาเกณฑ์กลางและแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง 44 แห่ง
ทั่วประเทศ สนับสนุนโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2556-2557)
7) หัวหน้าคณะวิจัยโครงการศึกษาผลการดาเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อน “โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน” สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2555)
8) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม โครงการจัดทาแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดาเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดย
สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, (2554)
9) หัวหน้าคณะวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ สนับสนุน
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553-2555)
10) หัวหน้าคณะวิจัยและพัฒนาโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า (ภาคใต้) ระยะที่
สอง, สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, (2552 – 2554)
11) หัวหน้าคณะโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ ในการ
ฟื้นฟูชุมชนดินแดง (สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), ตุลาคม 2552
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12) ที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสาหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน สนับสนุนโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ตุลาคม 2552
13) หัวหน้าคณะวิจัย “การถอดบทเรียนการดาเนินงานโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่
สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน” สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, กันยายน 2552
14) ทีป่ รึกษาโครงการติดตามการถ่ายโอนภารกิจด้านสวัสดิการสังคม(สถานสงเคราะห์
คนชรา) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง / คนพิการ สนับสนุนโดยกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ, พฤษภาคม, 2552
15) หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1, สนับสนุนโดย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.), มีนาคม
2552
16) หัวหน้าคณะวิจัยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า
สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระดับท้องถิ่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ภาคใต้), สนับสนุนโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, มิถุนายน - ธันวาคม 2551
17) หัวหน้าคณะวิจัยโครงการศึกษาการบูรณาการโครงการเคหะชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุข
(สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), ตุลาคม 2551
18) หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้าน hospitality management
สนับสนุนโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ตุลาคม 2551
19) หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบและกาหนดแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของคณะ
ภคินีศรีชุมพาบาล จ. หนองคาย, พฤษภาคม 2551
20) หัวหน้าคณะโครงการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างชุมชนใหม่ดิน
แดง ระยะที่หนึ่ง (สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ), กุมภาพันธ์ 2551
21) หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นและตัวชี้วัด
ความสาเร็จในมุมมองของชุมชน (สนับสนุนโดยสานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน),
กุมภาพันธ์ 2551
22) หัวหน้าโครงการศึกษาบทบาทของชุมชนที่พึงประสงค์ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
การค้ามนุษย์ (สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์),
ธันวาคม, 2550
23) หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “หวยบนดิน” (สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์), สิงหาคม 2550
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24) หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์), มิถุนายน, 2550
25) หัวหน้าคณะทางานร่าง “แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2550-2554” คณะกรรมการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ, 2549
26) ผู้เชี่ยวชาญไทยในทีมประเมินผล “GTZ Ex-post Evaluation of Environmental
Management for City Development, Thailand” ซึ่งเป็นโครงการนาร่อง (ทดลองใน 4
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย) เพื่อกาหนดรูปแบบการทา ex-post evaluation ของ
โครงการที่ GTZ ดาเนินการทั่วโลก, (สนับสนุนโดย GTZ-Germany ภาษาเยอรมัน, 2548)
27) หัวหน้าทีมประเมินผล “การดาเนินงานโครงการบ้านมั่นคง พ.ศ. 2547” (สนับสนุนโดย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2548)
28) หัวหน้าทีมวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ดีเด่น
: กรณีศึกษาบ้านแม่กาปอง จ. เชียงใหม่” (สนับสนุนโดย ศูนย์การวางแผนท่องเที่ยวและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน, 2548)
29) หัวหน้าคณะวิจัย “การประเมินความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบใน 4 แขวงภาคเหนือ (เชียงขวาง ไซยะ
บุลี อุดมไซ บ่อแก้ว) ประเทศ สปป. ลาว” (สนับสนุนโดย InWEnt -Germany
ภาษาอังกฤษ, 2546)
30) หัวหน้าคณะวิจัย “การศึกษาตัวชี้วัดและแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครนครราชสีมา” (สนับสนุนโดย สานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2544)
31) หัวหน้าคณะวิจัย “การศึกษาตัวชี้วัดและแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่และเทศบาลเมืองภูเก็ต” (สนับสนุนโดย สานักนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม, 2543)
32) สมาชิกทีมวิจัย “การศึกษาเรื่อง นโยบายและมาตรการด้านธุรกิจชุมชน” (สนับสนุนโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540)
33) ผู้ประเมินผลฝ่ายไทย “การประเมินโครงการ Small Industry Trainers Training
Project (SITE), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” (สนับสนุนโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจา
ประเทศไทย, ภาษาอังกฤษ, 2538)
ผลงานด้านวิชาการ (งานเขียน)
หนังสือ
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ผู้แต่ง (ร่วมกับ
นฤมล พฤกษา)

หนังสือ “แบไต๋ ไบโอก๊าซ: บทเรียนจากชุมชน”
บริษัท แอด ปอ ดี จากัด นนทบุรี 2558

ผู้แต่ง

หนังสือ “ครบเครื่อง เรื่องฝึกอบรม” สานักพิมพ์ Thampapon
ปทุมธานี 2557
หนังสือ “ความสาเร็จบนเส้นทางอาหารปลอดภัย” สานักพิมพ์เข้าใจพิมพ์
กรุงเทพมหานคร 2556
บทที่ 6 “Social Welfare and Social Work in Thailand”, ในหนังสือ Social
Welfare in East Asia and the Pacific, edited by S. Furuto, New York,
Columbia Press University, 2013 (หน้า 111-135)
คู่มือนักพัฒนา “แนวทางการทางานพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” เอกสารเย็บเล่ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555

ผู้ถอดบทเรียน
ผู้แต่ง (ร่วมกับ
อ. นวลใย วัฒนกุล)
ผู้แต่ง

คู่มือการฝึกอบรม
หัวหน้าทีมวิทยากร :

หัวหน้าทีมวิทยากร :
หัวหน้าทีมวิทยากร :
หัวหน้าทีมวิทยากร :
หัวหน้าทีมวิทยากร :
หัวหน้าทีมวิทยากร :

เรื่อง “เทคนิคการสรุปบทเรียน” จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด, 2549
เรื่อง “Extension system and methods for integrated rural
development”, InWEnt (F.R. of Germany) ภาษาลาว 2549
เรื่อง “การพัฒนาผู้นาในอนาคตแห่งทะเลอันดามัน”, ศูนย์เพื่อการวางแผนการ
ท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย ภาษาไทย 2548
เรื่อง “Project Cycle Management”, InWEnt (F.R. Of Germany) ภาษาลาว
2548
เรื่อง “Village Analysis Techniques”, InWEnt (F.R. Of Germany) ภาษาลาว
2548
เรื่อง “Facilitation Skill Training”, InWEnt (F.R. of Germany) ภาษาลาว
2548

บทความที่นาเสนอในที่ประชุมนานาชาติและในประเทศ / บทความตีพิมพ์ (ในช่วง 5 ปี)
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(1) “ในหลวงของไทย...ปรมาจารย์แห่งการพัฒนาชุมชน” บทความตีพิมพ์ในหนังสือเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556
(2) “Water for Light & Life : Case study of the Klong-Rue hydropower plant in
Choomporn Province, Thailand” นาเสนอใน Technical workshop on ‘Water
Risks and Resilience’ organized by ICHARM in conjunction with the 2nd AsiaPacific Water Summit entitled: “Water Security and Water-related Disaster
Challenges: Leadership and Commitment” on 17th May 2013 at the
International Convention and Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s
7th Cycle Birthday Anniversary, Chiang Mai, Thailand.
(3) “Establishing and sustaining a micro hydropower plant at Klong-Rua village,
Southern Thailand” พิมพ์ใน the proceeding of the International Consortium
for Social Development – Asia Pacific 2012 Conference titled “Envisioning
New Social Development Strategies Beyond Millennium Development Goals”
organized by Indonesian Ministry of Social Affairs, Indonesian Social Work
Consortium and Bandung College of Social Work, at Yogyakarta, Indonesia,
27-30 June 2012.
(4) “RDM approach as a new powerful tool for community-university
engagement” published in the proceeding of the UCEC - University
Community Engagement for Empowerment and Knowledge Creation
organized by Thammasat University and partners at Le’ Meridian Hotel,
Chiang Mai during 9-12 January 2012
(5) “รู้..รัก..สามัคคี..เสริมชีวีและพลัง ธนาคารต้นไม้” เอกสารประกอบการอภิปรายประเด็น
วิชาการ ในเวทีประชุมสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 จัดที่ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
วันที่ 30 มีนาคม 2555
(6) “ประสานพลังพหุภาคีเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร : กรณีศึกษา “ข้าวขวัญสุพรรณ”
เอกสารประกอบการอภิปรายประเด็นวิชาการ ในเวทีประชุมสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ครั้ง
ที่ 2 จัดที่ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา วันที่ 31 มีนาคม 2555
(7) “การปฏิรูประบบสวัสดิการสาหรับเกษตรกร” เสนอในสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยระดับชาติ
ครั้งที่ 1 24 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

“Water Issues and Policy in Thailand” เสนอในการประชุมนานาชาติ จัดโดย
International Consortium for Social Development, Asia Pacific Branch (ICSD)
และ Seoul National University, ประเทศเกาหลีใต้ , 10 － 13 พฤศจิกายน, 2553
“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานทางเลือก กรณีศึกษาโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ในพื้นที่ภาคใต้ พ.ศ. 2552-2554” ตีพิมพ์ใน วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 2
ฉบับที่ 2/2553
“Social Work Education and Profession in Thailand: Sunrise or Sunset” เสนอ
ในการประชุมนานาชาติ the Seoul International Social Work Conference –
Dean’s Forum: ‘Social Work Education and Practice Development in Asia
Pacific Region’ in Seoul, South Korea during 15-18 เมษายน, 2552. จัดโดย the
Asia Pacific Association for Social Work Education (APASWE), Korean Council
on Social Welfare Education (KCSWE) and Korean Association of Social
Workers (KASW)
“Capacity Building Project on Community Based Tourism” บทความเตรียมไป
นาเสนอในการประชุมนานาชาติ, เป็นเอกสารประกอบการบรรยายให้นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ (เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ) ที่มาศึกษาดูงานด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทย และบรรยายในวิชา สส. 431 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
“พัฒนาสังคมอย่างไร คนไทยจะอยู่รอด” ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคม
สงเคราะห์ดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2551 และการประชุมวิชาการเนื่องในวันปกรณ์’ 52 จัดโดย
มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ร่วมกับภาคีพันธมิตรด้านสังคมสงเคราะห์ 7 องค์กร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
“Roles of Communities in Attacking Human Trafficking Problem in Thailand”,
เสนอในที่ประชุม ICSD Asia Pacific branch’s 2nd International Conference
“Social Development and Transition: Paths for Global-Local Partnership”, จัด
โดย ICSD และ Department of Social Work, Kadambari Memorial College of
Science and Management, The Purbanchanl University, at Dhulikhel Lodge

Resort, Dhulikhel, ประเทศเนปาล , 26 － 28 พฤศจิกายน, 2551
(14) “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารการประชุม” สาหรับ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดทั่วภาคอีสาน จัดโดย สานักส่งเสริมและ
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พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น วันที่ 9
กรกฎาคม 2551
(15) “แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) : การทางาน
เชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของนักสังคมสงเคราะห์” จัดโดย สมาคมนักสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรม
ปริ๊นซ์ พาเลซ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
(16) “Rebranding and renaming งานสังคมสงเคราะห์” บรรยายในงานประชุมวิชาการ เนื่อง
ในโอกาสรณรงค์วันสังคมสงเคราะห์โลก จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และพันธมิตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
(17) “แนวทางการพัฒนาสังคม (ที่เหมาะสม) ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ปาฐกถาพิเศษ ในพิธี
ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2550 และการประชุมวิชาการ
เนื่องในวันปกรณ์’ 51 จัดโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ร่วมกับภาคีพันธมิตร
ด้านสังคมสงเคราะห์ 7 องค์กร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
(18) “Relation of Buddhism and Social Welfare in Thailand” บรรยายพิเศษ ในโอกาส
Taisho University Festival, Tokyo, Japan 3 พฤศจิกายน 2550
(19) “หวยบนดิน” เสนอต่อที่ประชุมวิชาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 17 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม
รามาการ์เดน กทม.
(20) “มิติทางสังคมกับการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว” เสนอต่อที่ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดโดยคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค
เมืองทองธานี
(21) “Overview of GMS Tourism” invited paper presentation เสนอต่อที่ประชุม Round
Table Discussion : MIRAC Research Consortium (2006-7) among 6 Mekong Subregion countries จัดโดย Mekong Institute, Khon Kaen, 8-9 April 2007
“””””””””””””””””””””””””
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558
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รายละเอียดประวัติเพิ่มเติม ณ ปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
- อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- อดีต ผอ. ศูนย์วางแผนท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย
- อดีต ผอ. สานักงานปฏิรูประบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สนย.
- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี พม.
- อดีตหัวหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มประเทศอินโดจีน DSE
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคคลโครงการ UN-IFAD สปป.ลาว
- อดีตหัวหน้าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ไทย-เนเธอร์แลนด์
- อดีตผู้จัดการโครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองสมบูรณ์แบบ ไทย-เนเธอร์แลนด์
- อดีตผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรไทย-เยอรมัน
- ฯลฯ
หน้าที่การงานปัจจุบัน
- คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ผอ. โครงการ Move World Together
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คสป. สานักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สนย.
- กรรมการบริหาร มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ สถาบัน ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ที่ปรึกษาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับชาติ
- เลขานุการ คณะอนุกรรมการ MOST- UNESCO ประเทศไทย
- ฯลฯ
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ผลงาน/เกียรติประวัติ/รางวัล
- Honorable Visiting professor จาก Korea Invention Academy
- โล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้สร้างชือ่ เสียงประจาปี 2558, 2557, 2556, 2553 จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2555 และปี 2557 (ครบรอบ
60 ปี ของคณะ)
- โครงการ MWT ได้รางวัล “สร้างคน สร้างชาติ” ประจาปี 2557 จากกระทรวง พม.
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าชุมชน ได้รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013 ประเภท
โครงการ OFF GRID จากกระทรวงพลังงาน และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัล 2013 ASEAN
Renewable Energy Project Awards จาก ศูนย์กลางพลังงานอาเซียน
- เกียรติบัตร “พ่อตัวอย่าง ประจาปี 2556” ระดับเขต, จังหวัด และประเทศ
- รางวัล “บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจาปี 2551” จาก ปปส.
- ฯลฯ
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