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การศึกษา
-

การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม (เกรียตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ 7(18)/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ตาแหน่งปัจจุบัน
- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- อาจารย์ประจาหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสบการณ์/หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน
- กรรมการบริหารหลักสูตรและบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
- โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม: รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์
สังคมไทย. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2553 (นักวิจัย)
- โครงการติดตามประเมินผลงานพฤติกรรมชุมชน ทุนสนับสนุน กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
2553 (นักวิจัย)
- การสารวจความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 2552 (นักวิจัย)
- โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม: สร้างแรงใจให้ความรู้นาสู่
ปฏิบัติ ทุนวิจัยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2555 (นักวิจัย)

- โครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และจัดทารายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ
(ภายใต้โครงการสารวจสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนปี 2555)ทุนวิจัยสานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม 2556 (หัวหน้าโครงการ)
- โครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินงานด้านการบาบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ทุนวิจัยสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 2556 (นักวิจัย)
- โครงการวิจัยโครงการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความ สมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของ
สังคมไทยทุนวิจัย กระทรวงยุติธรรม 2558 (นักวิจัย)
- โครงการวิจัยเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทุนวิจัย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 2559 (นักวิจัย)
- โครงการวิจัยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติปีพ.ศ 2560-2564
(หัวหน้าโครงการ)
- โครงการวิจัยการจัดหาช่องทางการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการอย่างน้อย 1
ช่องทาง และสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือ
ประชาชน ปี 2559 ทุนวิจัยสานักงานกพร.(นักวิจัย)
- โครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ตารวจ ทุนวิจัยกองวิจัย สานักงานตารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ 2560 (นักวิจัย)
- โครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ตารวจ ทุนวิจัยกองวิจัย สานักงานตารวจแห่งชาติ
ปี พ.ศ 2561 ( นักวิจัย)
- โครงการวิจัยโครงการการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ. 2561 ทุนวิจัยสานกงาน กพร. (นักวิจัย)
ผลงานทางวิชาการ
- วิทยานิพนธ์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2544
- ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคข่าวสารการเมือง ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดุษฎีนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2551
- บทความเรื่อง “การรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคข่าวสารการเมือง ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี”.
วารสารวิชาการบัณฑิตวิยาลัยสวนดุสิต . ปีท5ี่ ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
- บทความเรื่องโครงการการวิเคราะห์และจัดทารายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรม ภาคประชาชนทั่ว
ประเทศ (ภายใต้โครงการสารวจสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนปี 2555) วารสารบัณฑิตวิทยาลัยปี
ที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

- การนาเสนอผลการวิจัยรูปแบบการดาเนินงานด้านการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในการประชุม
วิชาการด้านยาเสพติดครั้งที่ 15 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่11 มิถุนายน 2557
ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
- การเข้าร่วมการประชุม The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congressจัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่
1-2 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
- การนาเสนอผลการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของ
สังคมไทย ในการประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2016) จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
การเข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
- การนาเสนองานวิจัยโครงการนาเสนอโครงการติดตามและประเมินผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อ
การป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด ณ เมืองฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2554
- การนาเสนองานวิจัยโครงการติดตามและประเมินผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2553 นาเสนอณ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านอาชญาวิทยาครั้งที่ 3 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน; วันที่ 17-19 ธันวาคม 2554
- การนาเสนอผลงานวิจัย The model on Strengthening harmonization in the context of
Thailand ’s conflict ในการประชุม The 9 Annual Conference Asian Criminology ระหว่าง
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองแครนด์ ประเทศออสเตรเลีย

