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2538 ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกนโยบายสาธารณะ  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั   
2535 ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน:  ผู้อ านวยการกองขบัเคล่ือนและประเมินผลการพฒันา 
 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) 

ความเช่ียวชาญ:   
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 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
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ผลงานวิชาการที่ส าคัญ: 

2563: คร่ึงทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถีใหม่: เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2563 ของ
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

2559:      กรอบแนวคดิการก าหนดอตุสาหกรรมศกัยภาพ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 12 

2558: การจัดท าแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนเพ่ือพัฒนา 6 คลัสเตอร์ส าคัญของประเทศ ภายใต้คณะ 
อนกุรรมการพฒันาคลสัเตอร์ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กพข.) 

2557 การบรูณาการยทุธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก (พ.ศ. 2559-2564) เสนอตอ่คณะรัฐมนตรี  

2556 การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันา OTOP ของประเทศ (พ.ศ. 2556-2558)  เสนอตอ่นายกรัฐมนตรี  

2554:  บทความ “เม่ือหยดน า้ขบัเคล่ือนแมน่ า้: พฤตกิรรมของเศรษฐกิจระดบัจลุภาคกบัการขบัเคล่ือนนโยบาย
เศรษฐกิจระดบัมหภาค” น าเสนอในการสมัมนาทางวิชาการสายเศรษฐกิจ ประจ าปี 2554 เร่ืองทนุทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาภาคการเงินในช่วงแผนฯ 11 จดัโดย สศช. 

2554:  กรอบแนวคดิเพ่ือการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 

2553: วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก เร่ือง Competitive Challenges and Cluster Responses: Orchids, 
Cars and Electronics in East and Southeast Asia  

2547: โครงการศกึษาเพ่ือจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของอตุสาหกรรม (ศกึษากรณีอตุสาหกรรมปิโตรเคมี  เหล็กและเหล็กกล้า  และการทอ่งเท่ียว) 

2546: โครงการศกึษาการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของไทย  ร่วมกบัสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และ Professor Michael E. Porter และทีมงานจาก Harvard 
Business School สหรัฐอเมริกา 

2545: การศึกษาการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย โดยใช้แนวทางคลสัเตอร์: กรณีศึกษาการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต และอุตสาหกรรมกุ้ งกุลาด า ร่วมกับภาคเอกชนและทีมงานของ Professor 
Michael E. Porter จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

2545: 7 ฝันประเทศไทย (ร่วมคิดร่วมสานฝันเพ่ือการพฒันาประเทศไทย) เสนอตอ่คณะกรรมการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

2545:  แผนยทุธศาสตร์เพ่ือการแขง่ขนัของเศรษฐกิจไทย  ภายใต้สถานการณ์ใหมข่องเศรษฐกิจโลก    

2544: บทวิเคราะห์กรอบแนวคิดและทฤษฎีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของ Prof. Michael E. Porter, 
เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการพฒันาภาคการผลิตและบริการ   ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 



2544:  การวิเคราะห์วิธีการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนั International Institution for 
Management Development (IMD) และ World Economic Forum (WEF)  

ประสบการณ์การสอน/บรรยาย  

2562 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “Cluster เคร่ืองมือสู่ความส าเร็จและการพฒันาท่ียัง่ยืนของธุรกิจ”  
การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารการพฒันาการรวมกลุม่และเช่ือมโยงกลุม่เป้าหมายกลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์แหง่อนาคตและกลุ่มอตุสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิ จดัโดย สมาคมสง่เสริม
การรับช่วงการผลิตไทย (Thai-Subcon) 

2562 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “สร้างความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการคลสัเตอร์”  
การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารพฒันาองค์ความรู้และเช่ือมโยงเครือขา่ยอตุสาหกรรมฟู้ ดทรัค (Food 
Truck Cluster) จดัโดย กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2562 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “แนวคิดและกระบวนการพฒันาเครือขา่ยคลสัเตอร์” ส าหรับ Sport 
Cluster  ภายใต้กิจกรรมการพฒันาผู้ประสานงานเครือขา่ยคลสัเตอร์ (CDA)  จดัโดยสภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2561 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “แนวคิดและกระบวนการพฒันาเครือขา่ยคลสัเตอร์” ส าหรับ 
คลสัเตอร์มวยไทย  ภายใต้กิจกรรมการพฒันาผู้ประสานงานเครือขา่ยคลสัเตอร์ (CDA)  จดัโดย
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2561 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการพฒันาคลสัเตอร์” และ 
“คลสัเตอร์กบัการพฒันาอตุสาหกรรมในยคุ Industry 4.0” กิจกรรมพฒันาผู้ประสานงาน 
คลสัเตอร์ (CDA)  จดัโดย กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2561 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “แนวคิดและแนวทางการพฒันาคลสัเตอร์” การสมัมนาเชิง
ปฏิบตัิการการสง่เสริมการรวมกลุม่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบนัเกษตรกร (คลสัเตอร์โคเนือ้)   
จดัโดย กรมสง่เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2560 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์: แนวคิดและแนวทางการพฒันา” ใน 
การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม 

2560  วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “Thailand 4.0 กบัการปรับบทบาทองค์การเภสชักรรม” ใน 
การฝึกอบรมและจดัทาแผนการด าเนินงานขององค์การเภสชักรรมและบริษัทร่วมทนุก้าวสู ่
Thailand 4.0   จดัโดยองค์การเภสชักรรม 



2560  วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “Thailand 4.0 กบัการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด
อาเซียน”  โครงการสมัมนา เร่ือง “อตุสาหกรรมไทยในยคุเศรษฐกิจดจิิตอล: ปรับตวัอยา่งไรให้เข้า
สูอ่ตุสาหกรรม 4.0”  จดัโดย ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2559  วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “บทบาทแมข่า่ยกบัการขบัเคล่ือนการพฒันาเครือขา่ย“การสมัมนา
เชิงปฏิบตักิาร โครงการสนบัสนนุเครือขา่ย SME 18 กลุม่จงัหวดั กิจกรรมสร้างเครือข่ายการผลิต
การตลาดผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร จดัโดยกรมสง่เสริมการเกษตร 

2559 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “การพัฒนาเครือข่ายตามแนวทางคลสัเตอร์” ในการสมัมนาเชิง
ปฏิบตัิการ  “การพฒันาศกัยภาพผู้น าเครือข่ายและผู้ประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป” จดัโดย กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

2559 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “นโยบายการพฒันาคลสัเตอร์อตุสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลสัเตอร์” จดัโดยส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 

2559 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “แนวทางการพฒันาเครือข่ายคลสัเตอร์”  ในการประชมุจดัท าแผนท่ี
น าทางกลุม่เครือขา่ยคลสัเตอร์เกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการสนบัสนนุเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่ม
จงัหวดั (ภาคกลางตอนล่าง) จดัโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และกรมส่งเสริม
การเกษตร  

2559 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “Setting the Scene: How Entrepreneurial Skills Support the 
Country Economic and Social Development” British Council,   

2558 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “แนวคิด ทฤษฏี และกระบวนการพฒันาคลสัเตอร์” ภายใต้โครงการ
พฒันาผู้ปฏิบตัิงานและประสานงานคลสัเตอร์ (Cluster Development Agent: CDA) ของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดโดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2558 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “โฉมหน้าอตุสาหกรรมและการลงทนุหลงัปี 2558” การนิคมอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย   

2557 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Development)” ภายใต้
โครงการสหวทิยาการ ศลิปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาโลกาภิวตัน์ศกึษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2557 วิทยากรพิเศษ บรรยายเร่ือง “Government Policy on Grassroots Economic Development” 
Training on Grassroots Economic Development with the OTOP for Myanmar 
participants  จดัโดย กรมการพฒันาชมุชน  

2557 วิทยากรบรรยายพิเศษเร่ือง “การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ
ไทย” คณะเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 



2555-2556 อาจารย์พิเศษ (ระดบัปริญญาโท) บรรยายเร่ือง “Social Policy Research” โครงการบณัฑิต 
ศกึษา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

2553-2554 วิทยากรพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหารพฒันาชุมชนระดบัสูง (นพส.) รุ่นท่ี 32 – 34 
จดัโดยกรมการพฒันาชมุชน 

2545 : อาจารย์พิเศษ (ระดบัปริญญาโท)  บรรยายเร่ือง “นโยบายสาธารณะกบัการพฒันาประเทศไทย”  
สถาบนัราชภฎัเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ 

2541 :  อาจารย์พิเศษ (ระดบัปริญญาตรี) บรรยายเร่ือง “การปฏิรูประบบบริหารราชการไทย” สถาบนั 
ราชภฎั เพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ 

2540 : อาจารย์พิเศษ (ระดบัปริญญาโท) บรรยายเร่ือง “นโยบายสาธารณะ”  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2539-2540 : อาจารย์พิเศษ (ระดบัปริญญาตรี) วิชา “ระเบียบวิธีการวิจยัทางธุรกิจ” สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา 

2538-2540 :  อาจารย์พิเศษ  โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบตัิการ  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั     

 

 

 


