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     3. นักวิจัยของ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  เรื่องการ เพิ่มขีด
ความสามารถในการ ปฏิบัติการจิตวิทยาของหน่วยทหารขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2549 (ทุนวิจัย วช.) 
     4. นักวิจัยของ  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
ใหม่ ของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน, พ.ศ. 2550 (ทุนวิจัย กอ.รมน.) 
     5. นักวิจัยของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะ
มนตรีความม่ันคงแห่งชาติ, พ.ศ. 2550 (ทุนวิจัย คมช.) 
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ผลลัพธ์และยุทธศาสาตร์การรักษาความม่ันคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล ,  พ.ศ. 2550 (ทุนวิจัย ส านัก
งบประมาณ) 
       7. หัวหน้าโครงการวิจัย ของ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  เรื่องการ
ปฏิบัติการของกองพล, พ.ศ. 2551 (ทุนวิจัย  ทบ.) 
       8. หัวหน้าโครงการวิจัย ของ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  เรื่อง 
การพัฒนาองค์กรด้านความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, พ.ศ. 2551 (ทุนวิจัย วช.) 
       9. นักวิจัยของ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  เรื่องแนวทางการ
กระตุ้นการเข้ามอบตัวของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , พ.ศ. 2551 (ทุนวิจัย 
กห.) 
    10.  นักวิจัยของ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  เรื่องการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, พ.ศ. 2551 (ทุนวิจัย วช.) 
    11. หัวหน้าโครงการวิจัย ของ กรมยุทธศึกษา ทหารบก  เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานของ ยศ .
ทบ. ตามโครงสร้างใหม่, พ.ศ.2552 (ทุน วิจัย ยศ.ทบ.) 
      12. นักวิจัยของ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเตรียมการก าลังพล ใน
หน่วยระดับกองพัน เพื่อไปปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้, พ.ศ. 2553 (ทุนวิจัย กห.) 
     13. หัวหน้าโครงการวิจัย ของ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนนายสิบ 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ , พ.ศ.2554 (ทุนวิจัย ทบ.) 
   14. หัวหน้าโครงการวิจัย  ของ คณะท างานสนับสนุนการศึกษา และวิจัย ทบ . เรื่อง รูปเเบบการด าเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ ส่งเสริม การเข้าถึงมวลชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, พ.ศ.2555 (ทุนวิจัย  ทบ.) 
    15. หัวหน้าโครงการวิจัย  ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เรื่อง การศึกษาความต้องการในการเลือก
ต าแหน่ง ของ นทน.หลักสูตรหลักประจ า รร .สธ.ทบ. ชุดปัจจุบัน(ชุดที่ 90), พ.ศ.2555 (ทุนวิจัย รร .สธ.
ทบ.)  
   16. หัวหน้าโครงการวิจัย ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกต าแหน่ง 
ของ นทน. รร.สธ.ทบ. ในห้วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ชุดที่ 85-89), พ.ศ.2555 (ทุนวิจัย ยศ.ทบ. พ.ศ.2555) 
    17. หัวหน้าโครงการวิจัย  ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เรื่อง การประเมินประสิทธิผลเครื่องมือ
พิเศษ เเละความพึงพอใจในการใช้งานของหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้  (ทุน
วิจัย กห. พ.ศ.2555) 
    18. หัวหน้าโครงการวิจัย ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เรื่อง การพัฒนากระบวนการเยียวยา เเละ
พัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลเเละครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัด
ชายเเดนภาคใต้ (ทุนวิจัย กห. พ.ศ.2555) 
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   19. นักวิจัยของ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรื่อง การพัฒนาระบบ
การศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนนายสิบเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทุนวิจัย กห. พ.ศ.2555) 
   20. นักวิจัยของ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรื่อง  รูปแบบการ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ทุนวิจัย  วช. พ.ศ.2555) 
   21. หัวหน้าโครงการวิจัย  ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เรื่อง  ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความ
พร้อมด้านจิตใจในการรับราชการทหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร เพื่อ
สนองตอบต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์การผนึกก าลังป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม (ทุนวิจัย กห . พ.ศ.
2556) 
     22. หัวหน้าโครงการวิจัย  ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เรื่อง  การศึกษารูปแบบการเข้าถึง
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการด าเนินกิจกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ทุนวิจัย กห . พ.ศ.2557) ซึ่งได้รับรางวัล งานวิจัยดีเด่น ล าดับที่ 2 ของ ทบ . 
ประจ าปี 2558 
     23. นักวิจัยของ ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก เรื่อง แนวทางการจัดการความ
ม่ันคงเพื่อเตรียมรับความท้าทาย ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558  กรณีของ
กองทัพบก (ทุนวิจัย วช. พ.ศ.2557) ซึ่งได้รับรางวัลงานวิจัย ประเภทชมเชย ของ ทบ. ประจ าปี 2558 
     24. หัวหน้าโครงการวิจัย  ของ โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก  เรื่อง  รูปแบบการสกัดกั้นการบ่มเพาะ
แนวคิดการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนวิจัย กห . พ.ศ.2560) ซึ่ง
ได้รับรางวัลงานวิจัย ดีเด่น อันดับ 1 ของ ทบ. ประจ าปี 2561-2562 
     25. หัวหน้าโครงการวิจัย  ของ โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก เรื่องรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางสันติวิธี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนวิจัย วช . 
พ.ศ.2561-62)  
 
* งานวิจัยในต่างประเทศ 
      1. The Role of Work Methods and People Dimension as a Mechanisms Linking 
Leadership Style with Readiness to Change : A Study of Thailand Services Sector, 18 
November 2020, USA 
      2. The Role of Gender as a Moderator Linking Corporate Social Responsibility 
Perception to Employees Engagement : A Study in the Services Sector of Thailand, 27 
February 2021, English 
      3. The Role of Work Methods and People Dimension as a Mechanisms Linking 
Leadership Style with Readiness to Change : A Study of Thailand Services Sector, 
March 2021, USA 
 

งานพิเศษ : อาทิ - ที่ปรึกษา รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ปี 2552 
                   - คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กองทัพบก พ.ศ.2556 - 2558   
                   - คณะท างานสนับสนุนการศึกษาและวิจัย กองทัพบก ปี 2555 - ปัจจุบัน 
                   - คณะอนุกรรมการ ด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ในด้านหลักนิยม หลักการ 
และยุทโธปกรณ์ ของกองทัพบก ปี 2556 – ปัจจุบัน 
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                   - คณะท างาน แผนกนโยบายและแผน ส านักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ปี 2557 – 2562 ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจัดท าข้อมูลประกอบรายการคืนความสุข ให้ นรม .บันทึก
เทปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทุกวันศุกร์ และเป็นผู้จัดท าข้อมูลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ให้ นรม.ไว้เป็นข้อมูลบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทุกวันศุกร์ 
                   -  คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพบก ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) : ค าสั่ง 
ทบ. (เฉพาะ) ลับ ท่ี 5/59 ลง 1 ก.พ.59 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพบก ระยะ 20 
ปี  
                   - คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ในคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ – 2560 
                   - รองประธานกรรมการ คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ก .ย.58 - 
ปัจจุบัน   
                   - คณะอนุกรรมประสานงานและให้ค าปรึกษา เพื่อสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทาง 
วิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชานแดนภาคใต้ (อปว.ชต.) 25 มี.ค.2564 – ปัจจุบัน 
                    - คณะอนุกรรมขับเคลื่อนภารกิจงานของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไข 
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชานแดนภาคใต้ (อขว.ชต.) 25 มี.ค.2564 – ปัจจุบัน 
                    - ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะคณะกรรมการระดับปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการการทหาร
และความม่ันคงของรัฐ วุฒิสภา 1 มี.ค.2564 – ปัจจุบัน 
 
 ผลงาน : อาทิ 
                    - รางวัล นักวิจัยดีเด่น /งานวิจัยดีเด่น ล าดับที่ 2 ของ ทบ . ประจ าปี 2558  เรื่อง  
การศึกษารูปแบบการเข้าถึงประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการด าเนินกิจกรรม ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนวิจัย กห. พ.ศ.2557) 
                   - รางวัลงานวิจัย ประเภทชมเชย ของ ทบ . ประจ าปี 2558 เรื่อง แนวทางการจัดการ
ความม่ันคงเพื่อเตรียมรับความท้าทาย ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558 กรณีของ
กองทัพบก (ทุนวิจัย วช. พ.ศ.2557) 
                    - รางวัลนักวิจัยดีเด่น /งานวิจัยดีเด่น อันดับ 1 ของ ทบ . ประจ าปี  2561-2562 เรื่อง 
รูปแบบการสกัดกั้นการบ่มเพาะ แนวคิดการก่อความไม่สงบ ในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ทุนวิจัย กห. พ.ศ.2560) 
                    - รางวัล บุคคลต้นแบบแห่งชาติ คนดีของสังคม ประจ าปี 2564 สาขาผู้ส่งเสริม
การศึกษาของประเทศชาติ ของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล (7 พ.ย.64) 
                    - รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2564  สาขาความม่ันคงแห่งชาติ ของ
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (18 พ.ย.64) 

 
***************** 

                                  


