ทุนการศึกษา-รางวัลและเกียรติประวัติ
2553

สมเกียรติ ตั�งกิจวานิชย
ประธานสถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนาประเทศไทย

สาขาการว�จัยที่เช�่ยวชาญ
นโยบายสื่อและโทรคมนาคม
นิติเศรษฐศาสตร (Economic analysis of laws)
นโยบายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
นโยบายการว�จัยและพัฒนา

ที่อยู

มูลนิธสิ ถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี ารไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

โทรศัพท: (02) 718-5460 ตอ 205
โทรสาร: (02) 718-5461-2
E-mail: somkiat@tdri.or.th

Education:
2537

2534

2531

ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D. Eng)
สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร
Department of Computer Science,
Tokyo Institute of Technology
ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M. Eng)
สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร
Department of Computer Science,
Tokyo Institute of Technology
ว�ศวกรรมศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหร�ยญทอง)
คณะว�ศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

ไดรบั เช�ญเปนปาฐก ในการปาฐกถา 14 ตุลาคม เร�อ่ ง ความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย, มูลนิธิ 14 ตุลา
2551
ไดรับเช�ญเปน Fellow ของ Eisenhower Fellowship
2550
ไดรับเช�ญเปนปาฐก ในการปาฐกถาอิศรา อมันตกุล
ประจำป 2550 เร�่อง เสนทางสื่อสาธารณะ-สื่อเสร�,
สมาคมนักขาวนักหนังสือพ�มพแหงประเทศไทย
2549
ไดรบั รางวัลผลการว�จยั ดีเดน สกว. ประจำป 2549 จากโครงการ
ว�จัย “การมีสวนรวมของประชาชนและกลไกในการลดผล
กระทบดานลบจากการทำความตกลงการคาเสร�” สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จยั (สกว.)
2548
ไดรับเช�ญเปนปาฐกเพ�่อรำลึกวันคลายวันอนิจกรรมของ
อาจารยปว ย อึง๊ ภากรณ 30 กรกฎาคม 2548 เร�อ่ งการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางสันติประชาธรรม โดยโครงการ ปวย
เสวนาคาร
2547
รางวัลตอตานคอรรปั ชัน� ดีเดน (Thailand Anti-corruption
Award) ประจำป 2547 จากองคกรภาคีตานคอรรัปชัน
และองคกรพันธมิตร
2547
ไดรับการคัดเลือกเปน “คนแหงป” โดย หนังสือพ�มพ
ฐานเศรษฐกิจ
2544
International Visitor Program, Department of States,
USA
2531-2537 ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน
2531
เหร�ยญทองพระราชทาน ผลการศึกษาดีเดน สาขา ว�ศวกรรม
คอมพ�วเตอร คณะว�ศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2527
สอบคัดเลือกเขาคณะว�ศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาว�ทยาลัย ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 1
2526
สอบคัดเลือกเขาคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 1

กรรมการ / อนุกรรมการ/คณะทำงาน
2554-ปจจุบนั กรรมการว�ชาการ สถาบันพระปกเกลา
2553-ปจจุบนั กรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
2553
กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณารางพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. …. ในคณะกรรมาธิการรวม
2553
กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณารางพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมพ.ศ. …. วุฒิสภา
2552
เลขานุการและกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาราง
พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับ
การประกอบกิจการว�ทยุกระจายเสียงว�ทยุโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …. สภาผูแ ทนราษฎร
2552-ปจจุบนั กรรมการสภาว�ชาช�พขาวว�ทยุและโทรทัศนไทย
2552-ปจจุบนั กรรมการสภาการหนังสือพ�มพแหงชาติ
2552
กรรมการปฏิรปู สือ่ ภาครัฐ(แตงตัง� โดยนายกรัฐมนตร�)
2552
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อ
ปลอดภั ย และสร า งสรรค แ ห ง ชาติ พ.ศ. 2551
(แตงตัง� โดยนายกรัฐมนตร�)
2550
โฆษกและกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาราง
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. …. สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ 2550เลขานุการและกรรมาธิการว�สามัญ
พ�จารณารางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
ว�ทยุกระจายเสียงและว�ทยุโทรทัศน พ.ศ. ….
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
2550
กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณารางพระราชบัญญัติ
การกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพ�วเตอร พ.ศ. ….
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
2550
อนุกรรมาธิการ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ) ในคณะกรรมาธิการกิจการองคกรอิสระ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
2550
อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมาย
การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ในคณะกรรมาธิการว�ทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
2549
กรรมการ สภาว�ชาการ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
2548-2549 อนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ วุฒิสภา
2546-2548 กรรมการสภาผูดูแลเว�บไทย

2545-2548
2537-2538
2536-2537
2530-2531
2530-2531

กรรมการสภาการหนังสือพ�มพแหงชาติ
อนุกรรมการดานว�ชาการ สภาการหนังสือพ�มพแหงชาติ
นายกสมาคม สมาคมนักว�ชาช�พไทยในญี่ปุน
บรรณาธิการบร�หารนิตยสารศักยภาพ
สมาคมนักว�ชาช�พ ไทยในญี่ปุน
รองเลขาธิการ สหพันธนสิ ติ นักศึกษา
แหงประเทศไทย (สนนท.)
อุปนายกฝายกิจการภายนอก องคการบร�หาร
สโมสรนิสติ จุฬา (อบจ.)

ผลงานทางว�ชาการ

• “คลังสมอง” ของประเทศไทย, รายงานเสนอตอสถาบันคลังสมองของชาติ,
2554

• คูมือประชาชนรูทันคอรัปชั�น, รายงานเสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การว�จัย, 2556

• จัดทำยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาขั�นพ�้นฐานใหเกิดความรับผิดชอบ,
รายงานเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน, 2556

• การว�เคราะหและติดตามรางกฎหมาย,รายงานเสนอตอสถาบันพระปกเกลา,
2556

• การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศของไทย (ระยะที่ 4), รายงานเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

• ศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
ไปยังประเทศเพ�่อนบาน (สิ�งทอและเคร�่องนุงหม, รองเทาและเคร�่องหนัง,
อัญมณีและเคร�อ่ งประดับ) ,รายงานเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

• สำรวจตลาดซอฟตแวรและบร�การซอฟตแวร ประจำป 255และคาดการณ
ป 2556, รายงานเสนอตอสำนักงานสงเสร�มอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) , 2556

• จัดทำยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการบร�หารจัดการการว�จัยพัฒนาและ
อุตสาหกรรมช�วเวชภัณฑของประเทศไทย,เสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายว�ทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, 2556

• ปรับปรุงการสำรวจตลาดซอฟตแวรและบร�การซอฟตแวร, รายงานเสนอ
ตอสำนักงานสงเสร�มอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน),
2556

• การประเมินผลการว�จยั ของประเทศ, รายงานเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ
ว�จัยแหงชาติ, 2555

• จัดทำกรอบนโยบายโทรคมนาคมแหงชาติ,รายงานเสนอตอสำนักงานปลัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555

• การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศของไทย (ระยะที่ 3),รายงานเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555

• สำรวจตลาดซอฟตแวรและซอฟตแวรบร�การ.รายงานเสนอตอสำนักงาน
สงเสร�มอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2555

• สภาผูแทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางไร,
รายงานเสนอตอสถาบันพระปกเกลา, 2555

• การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศของไทย (ระยะที่ 2), รายงานเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554

• การปรับปรุงนิติบัญญัติของไทยเพ�่อสงเสร�มการมีสวนรวมของประชาชน,
รายงานว�จยั เสนอตอแผนงานสรางเสร�มนโยบายสาธารณะทีด่ ี (นสธ.), 2555

• นิตเิ ศรษฐศาสตรของระบบยุตธิ รรมทางอาญา, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ
ในโครงการ “การว�เคราะหกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ดวยเศรษฐศาสตร” รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จยั
(สกว.), 2554

• นิติเศรษฐศาสตรวาดวยกฎหมายเช�ค, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ
ในโครงการ“การว�เคราะหกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ดวยเศรษฐศาสตร” รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย
(สกว.), 2554

• โครงสรางการจัดซ�อ้ โดยรัฐของสมาช�กอาเซ�ยนภายใตเขตการคาเสร�อาเซ�ยน,
รายงานว�จัยเสนอตอกรมบัญช�กลาง, 2554

• ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตโครงการการพัฒนาการรวมกลุม
และเช�่อมโยงอุตสาหกรรม, รายงานเสนอตอสำนักพัฒนาการจัดการ
อุตสาหกรรม, 2554

• การจัดรูปองคกรคุม ครองผูบ ร�โภคดานกิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม, รายงานว�จัยเสนอตอสถาบันคุมครองผูบร�โภค
ในกิจการโทรคมนาคม, 2554

• การศึกษาผลกระทบตอ บร�ษทั อสมท จำกัด (มหาชน) จากพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการว�ทยุกระจายเสียง
ว�ทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม, รายงานว�จยั เสนอตอบร�ษทั
อสมท จำกัด (มหาชน), 2553

• การศึกษาผลกระทบและแนวทางแกไขปญหาจากการออกใบอนุญาตบร�การ
โทรศัพทเคลือ่ นทีร่ ะบบ 3G ตอบร�ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบร�ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานคณะกรรม
การนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง, 2553

• การเพ�ม� ข�ดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศของไทย ระยะที่ 1,รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2553

• การเพ�่อประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ 2545-2551,
รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ,
2553

• การสงเสร�มบทบาทของุอตสาหกรรม ICTเพ�อ่ การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะที่ 2, 2553

• การพัฒนากฎหมายวาดวยการกำหนดคาเสียหายในเช�งลงโทษมาใชใน
ประเทศไทย, รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม,
2552

• ว�กฤตการณประเทศไทยและทางออก,เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุน

• การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองคการการคาโลก”, รายงานการว�จยั

การสรางเสร�มสุขภาพ, 2552
• การว�เคราะหตนทุนและผลประโยชนการเขาเปนสมาช�กภาคีความตกลง
วาดวยการจัดซ�้อโดยรัฐในองคการการคาโลกของประเทศไทย,
รายงานว�จัยเสนอตอกรมบัญช�กลาง, 2552
• การสงเสร�มบทบาทของอุตสาหกรรม ICTเพ�อ่ การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะที่ 1, 2552
• การแสวงหาผลประโยชนจากขอตกลงการเปดเสร� (การศึกษาผลกระทบ
ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงเขตการคาเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป
และความตกลงวาดวยความเปนหุนสวนและความรวมมือระหวางไทยและ
ประชาคมยุโรป), รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,
2552
• การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของประเทศไทยและการเตร�ยมการรองรับ
ผลกระทบจากการเจรจาเขตการคาเสร�ในประเด็นสิทธิบัตรยา, รายงานว�จัย
เสนอตอกรมทรัพยสินทางปญญา, 2552
• รางยุทธศาสตรการพัฒนาภาคบร�การของประเทศ,รายงานว�จัยเสนอ
ตอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552
• การศึกษาโครงสรางระบบการจัดซ�อ้ จัดจางภาครัฐของประเทศญีป่ นุ ,รายงาน
ว�จัยเสนอตอกรมบัญช�กลาง, 2551
• การปรับปรุงแกไขและเฝาระวังกฎหมาย, รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2551
• การเฝาระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การว�จัย, 2551
•การแสวงหาประโยชนจากขอตกลงการคาเสร� (กรณีความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนและความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซ�ยน-ญี่ปุน),
รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551
• การแสวงหาประโยชนจากขอตกลงการคาเสร� (กรณีความตกลงการคา
เสร�อาเซ�ยนและความตกลงการคาเสร�อาเซ�ยน-จ�น),รายงานว�จัยเสนอตอ
สำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551
• การยกรางกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีโทรทัศนสาธารณะ, 2550
• การศึกษาความเปนไปไดและแนวทางในการจัดตั�งสถานีโทรทัศนสำหรับ
เด็กและครอบครัว, รายงานว�จัยเสนอตอมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2550
• การเตร�ยมความพรอมของไทยสำหรับการเจาจาจัดทำความตกลงเขต
การคาเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป: บทการคาบร�การและการลงทุน, รายงาน
ว�จยั เสนอ ตอกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, 2550
• การสรางองคความรูเ พ�อ่ การปฏิรปู การเมือง, รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550
• การประเมินนโยบายสาธารณะดานสังคมดวยว�ธกี ารเศรษฐมิต(ิ บรรณาธิการ),
2550
• การประเมินกองทุนเง�นกูยืมเพ�่อการศึกษา, รายงานการว�จัยในโครงการ
“การประเมินนโยบายสาธารณะดานสังคมดวยว�ธีการเศรษฐมิติ”
เสนอตอมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2550
• การประเมินนโยบายการตร�งราคาน้ำมัน, รายงานการว�จัยในโครงการ
“การประเมินนโยบายสาธารณะดานสังคมดวยว�ธีการเศรษฐมิติ” เสนอตอ
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2550

เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จยั , 2550
• การแสวงหาประโยชนจากขอตกลงการเปดเสร� (กรณีความตกลงการคา
เสร�ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดียและไทย-จ�น),รายงานว�จัยเสนอตอ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549
• การจัดทำกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีว�ทยุและโทรทัศนสาธารณะและสราง
กลไกสนับสนุนสือ่ ของชุมชน, รายงานว�จยั เสนอตอมูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ,
2549
• ยุทธศาสตรดา นทรัพยสนิ ทางปญญาเพ�อ่ รองรับผลกระทบจากความตกลง
การคาเสร�ตอ SMEs, รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2549
• การศึกษาแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการจัดซ�อ้ จัดจางของภาครัฐของสหรัฐอเมร�กา
เพ�่อประยุกตใชกับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานมาตรฐาน
ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2549
• การคาและการลงทุนระหวางประเทศเพ�่อการพัฒนา, รายงานว�จัยสนอตอ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จยั ,การพัฒนาหัวขอดานว�จยั ดานการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศที่มีความสำคัญ, รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2549
• ขอสังเกตตอรางความตกลง JTEPA, รายงานว�จัยเสนอตอกระทรวงการ
ตางประเทศ, 2549
• การคาบร�การและการลงทุนในกรอบความตกลงการคาเสร�ระหวาง ไทย-สหรัฐ,
รายงานว�จัยเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ, 2549
• กลไกในการใหขอ มูลทีเ่ กีย่ วกับการเปดเสร�ทางการคาแกประชาชน, รายงาน
ว�จยั ในโครงการ“การมีสว นรวมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบ
ดานลบจากการทำความตกลงการคาเสร�” เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การว�จัย, 2549
• ประสบการณของการเปดเสร�ทางการคาในตางประเทศ, รายงานว�จยั ในโครงการ
“การมีสว นรวมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบดานลบจากการ
ทำความตกลงการคาเสร�”เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จยั , 2549
• การจัดทำระบบสารสนเทศเพ�่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาที่อยูอาศัย,
รายงานว�จัยเสนอตอการเคหะแหงชาติ, 2548
• การพัฒนาข�ดความสามารถของกิจการว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ในการจัดซ�้อจัดจางภาครัฐ,รายงานการว�จัยเสนอตอ
สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2548
• ผลกระทบจากความตกลงดานการจัดซ�้อจัดจางภาครัฐตอประเทศไทย,
รายงานว�จัยเสนอตอสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
• ผลกระทบจากความตกลงดานทรัพยสินทางปญญาตอประเทศไทย,
รายงานว�จัยเสนอตอสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
• การลงทุนและการเปดเสร�ภาคบร�การในการเจรจา JTEPA, รายงานว�จัย
เสนอตอกระทรวงการตางประเทศ, 2548
• ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทำความตกลง
การคาเสร�ไทย-สหรัฐอเมร�กา, รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2548
• สือ่ ดิจต� ลั และเทคโนโลยีสอ่ื , รายงานการว�จยั ในโครงการ “การปฏิรปู ระบบสือ่ ”
เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547
• บทสังเคราะหการปฏิรปู สือ่ , รายงานการว�จยั ในโครงการ “การปฏิรปู ระบบสือ่ ”
เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

• การกำกับดูแลโครงสรางสือ่ ว�ทยุและโทรทัศน, รายงานการว�จยั ในโครงการ

• แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซ�้อจัดจาง

“การปฏิรปู ระบบสือ่ ” เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จยั , 2547
• การประเมินผลการทำงานของฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการว�จยั , รายงานว�จยั เสนอตอคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
10 ป สกว., 2547
• ยุทธศาสตรในการกำหนดนโยบายสงเสร�มกิจการว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในการจัดซ�อ้ จัดจางภาครัฐ, รายงานว�จยั เสนอตอ
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2547
• การจัดทำรูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่อง
มาจาก การเปดเสร�แบบทว�ภาคี,รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2547
• ยุทธศาสตรและแนวทางในการเตร�ยมความพรอมของภาคอุตสาหกรรม
ไทย อันเนือ่ งมาจากการเจรจา WTO ทีก่ รุงโดฮา, รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงาน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม, 2547
• ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเปดเสร�แบบทว�ภาคี,
รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547
• ผลกระทบของการแปลงคาสัมปทานเปนภาษ�สรรพสามิต, สถาบันว�จยั เพ�อ่
การพัฒนาประเทศไทย, 2546 (www.tdri.or.th)
• การจัดสรรคลื่นความถี่, รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูป
ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การว�จัย, 2546
• การคุม ครองผูบ ร�โภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานการว�จยั ในโครงการ
“แนวทางการปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอตอสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546
• คูม อื ประชาชนดานโทรคมนาคม รายงานการว�จยั ในโครงการ“แนวทางการ
ปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอตอสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการว�จัย, 2546
• การกำกับดูแลอัตราคาบร�การโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ
“แนวทางการปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอตอสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546
• การเช�่อมตอโครงขาย, รายงานการว�จัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูป
ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จยั ,
2546
• การสรางความนาเช�อ่ ถือของหนวยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม,รายงาน
การว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของ
ประเทศไทย” เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546
• สภาพตลาดโทรคมนาคมในตางประเทศและประเทศไทย, รายงานการว�จยั
ในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”
เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546
• การไรประสิทธิภาพและความลมเหลวของระบบตลาด กรณีศึกษาปญหา
การลุกลามในตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศ, รายงานว�จัยเสนอตอ
สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร, 2546
• โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเพ�อ่ การวางแผนคาใชจา ย
ในการปรับปรุงการบันทึกขอมูลคมนาคมและการสือ่ สาร, รายงานความกาวหนา
เสนอตอสำนักบัญช�ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546

ภาครัฐ, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546
• การเปร�ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและสงเสร�มว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย ญีป่ นุ ฝรัง� เศส และออสเตรเลีย, รายงาน
ว�จยั เสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ�อ่ การพัฒนาประเทศ, 2546
• ตนทุนและประโยชนของการใช EDI ในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรม
คาปลีก, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย 2546
• โครงสรางตลาดสือ่ ว�ทยุและโทรทัศน, รายงานการว�จยั ในโครงการ “การปฏิรปู
ระบบสือ่ ” เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546
• วัตถุประสงค ภาพที่พ�งปรารถนา และหลักการที่ควรจะเปนของระบบสื่อ,
รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ”เสนอตอสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการว�จัย, 2546
• การทำความตกลงการคาเสร�ไทย-สหรัฐ,รายงานว�จัยเสนอตอหอการคา
สหรัฐในประเทศไทยและสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซ�ยน, 2546
• การประเมินผลงานสถาบันว�จยั ระบบสาธารณสุข, สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนา
ประเทศไทย, 2545
• การประเมินผลกระทบของชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2545
• ยุทธศาสตรและปจจัยสำคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอ
การเร�ยนการสอน, รายงานว�จัยเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545
• ตนทุนของโครงสรางพ�น้ ฐานในประเทศไทย: กรณีศกึ ษาบร�การโทรคมนาคม,
เอกสารประกอบการสัมมนาว�ชาการประจำป 2545, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2545
• การจัดทำขอเสนอระบบการว�จัยประเทศ: ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ�่อ
การพาณิชย, รายงานว�จัยเสนอตอมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2545
• เราจำเปนตองแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมหร�อไม, สถาบันว�จัยเพ�่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2545 (www.tdri.or.th)
• แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซ�้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส ของภาครัฐ
สำหรับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�, รายงานว�จัยเสนอตอศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพ�วเตอรแหงชาติ, 2545
• e-Commerce ในธุรกิจจร�ง – เร�ยนรูจ ากกรณีศกึ ษาเดนทัว� โลก, ศูนยพฒ
ั นา
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส, ( NECTEC ), จัดจำหนายโดย บร�ษทั ซ�เอ็ดยูเคชัน� จำกัด
(มหาชน), 2545
• ผลของกฎระเบียบตอว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, เอกสารประกอบ
การสัมมนาว�ชาการประจำป 2545, สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2545
• ผลกระทบตอแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต: ศึกษากรณี
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย,2545
• ผลกระทบของกฎหมายตอธุรกิจ SMEs, รายงานการว�จัยเสนอตอ GTZ,
กรกฎาคม 2545
• การพัฒนาบุคลากรของ SMEs, รายงานว�จัยสนอตอ JETRO,
มิถุนายน 2545
• การปฏิรูประบบสนับสนุนการว�จัย-พัฒนาเช�งพาณิชยและการสราง
นวัตกรรมในภาคเอกชน, รายงานว�จยั เสนอตอมูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ,
2545

• โครงการประยุกตใชรูปแบบการพัฒนากำลังคน,สถาบันว�จัยเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2545
• การสรางแนวรวมในการผลักดันนโยบายแขงขันทางการคา, รายงานว�จัย
เสนอตอธนาคารโลก, 2545
• สภาพปญหาและแนวโนมของแรงงานเด็กในประเทศไทย, สถาบันว�จยั เพ�อ่
การพัฒนาประเทศไทย, 2544
• อนาคตอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ใครกำหนด?, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2544 (www.tdri.or.th)
• นโยบายอินเทอรเน็ตสำหรับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอตอศูนย
เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพ�วเตอรแหงชาติ, 2544
• การประมวลการแปรสัญญารวมการงานในกิจการโทรคมนาคม,สถาบันว�จัย
เพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544 (www.tdri.or.th)
• การแลกเปลีย่ นขอมูลอิเล็กทรอนิกสสำหรับการขนสงตอเนือ่ งหลายรูปแบบ,
รายงานว�จัยเสนอตอกระทรวงคมนาคม, 2544
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรว�ทยา, สถาบันว�จยั เพ�อ่
การพัฒนาประเทศไทย, 2544
• การศึกษาและว�เคราะหกรณีศึกษาโรงงานตัวอยางที่ประสบความสำเร�จ
ในการประหยัดและเพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน, รายงานว�จัยเสนอ
ตอ กรมพัฒนา และสงเสร�มพลังงาน, 2543
• การเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2543 (แปลจาก The Quality of Growth ของ The World Bank)
• การประมาณการคาใชจายของภาครัฐในการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, เสนอตอธนาคารโลก ตุลาคม 2543
• อินเทอรเน็ตและการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสในประเทศไทย, เอกสารประกอบ
การประชุมประจำป 2543 ของสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
• การสรางความสามารถในการแขงขันของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ไทย: ขอเสนอแนะเช�งนโยบาย, สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2543
• การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับผลกระทบตอการจัดเก็บภาษ�,
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543
• การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับผลกระทบในการจัดเก็บภาษ�,
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543
• การคุม ครองทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ กีย่ วของกับการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส,
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543
• เปาหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบร�การสารสนเทศดานสาธารณสุข
สำหรับประชาชนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนา
ประเทศไทย, 2543
• เง�นอิเล็กทรอนิกสกบั นโยบายการเง�นและการฟอกเง�น, สถาบันว�จยั เพ�อ่ การ
พัฒนาประเทศไทย, 2543
• สถานภาพของการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสในประเทศไทย, สถาบันว�จยั เพ�อ่
การพัฒนาประเทศไทย, 2542
• ลายมือช�่ออิเล็กทรอนิกสและองคกรออกใบรับรอง,สถาบันว�จัยเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2542
• การพยากรณความแพรหลายของการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยในป
ค.ศ. 2000-2005, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
(www.tdri.or.th)

• บทบาทของสถาบันว�จัยภาครัฐในการลอกเลียนอยางสรางสรรค :
ยุทธศาสตรเพ�่อการอยูรอดของอุตสาหกรรมไทย, รายงานทีดีอารไอ,
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542
• แนวความคิดและว�ธีว�ทยาในการศึกษาระบบซับซอน, ในจากว�กฤติเศรษฐกิจ
สูประชาสังคม (หนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ป อาจารยอัมมาร สยามวาลา)
นิพนธ พัวพงศกร บรรณาธิการ, คณะเศรษฐศาสตร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร, พฤษภาคม 2542 (www.tdri.or.th)
• รางแผนแมบทกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2542
• สภาพการแขงขันและราคาคาบร�การอินเทอรเน็ตในประเทศไทย,
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• นักทองเทีย่ วญีป่ นุ กับโอกาสในการยกระดับการทองเทีย่ วของไทย,รายงานว�จยั
เสนอตอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2541
• การฟ��นฟูสูโครงสรางเศรษฐกิจที่แขงขันไดและยั�งยืน, รายงานประกอบการ
ประชุมประจำป, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• รายงานการสัมภาษณหนวยงานดานนโยบายการพาณิชยของประเทศญีป่ นุ ,
รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแมบทกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2540-2549,
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ,รายงานการว�จยั เพ�อ่ จัดทำแผนแมบทกระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2540-2549,สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541
• การปรับบทบาทในการสงเสร�มการสงออกของศูนยพาณิชยกรรมและสำนัก
งานทูตพาณิชยไทยในตางประเทศ: ขอเสนอบางประการจากกรณีศึกษา
ของตางประเทศ,รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแมบทกระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การชั�งตวงวัด, รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแมบทกระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การคุมครองทรัพยสินทางปญญา, รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแมบท
กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนา ประเทศไทย,
2541
• การกำกับดูแลการประกันภัย , รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแมบท
กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนา ประเทศไทย,
2541
• ทางดวนขอมูล: ขอเสนอเพ�อ่ การพัฒนาประเทศ,รายงานว�จยั เสนอตอสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2540
• แผนหลักการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2540
• แผนกลยุทธกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539-2544,
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540
การอำนวยความสะดวกทางการคาในเอเปค, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2540
การจัดทำดัชนีช�้วัดเพ�่อประเมินผลระดับฝายของทศท, รายงานว�จัยเสนอ
ตอองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.), 2539
ผลกระทบตอแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต:
ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผา, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539

