
 1 

ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 

ช่ือ นางสาว วีรวัลย ไพบูลยจิตตอาร ี
ตําแหนง นักวิจัย 
สถานท่ีทํางาน สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 
 ฝายวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา 
 565 ซอยรามคําแหง 39  
 แขวงวังทองหลาง บางกะป 10310 
โทรศัพท 02 718-5460 ตอ 304 
โทรสาร 02 718-5461-2 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิก wee@tdri.or.th 
 

 

การศึกษา 
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การทํางาน 

2544- ปจจุบัน นักวิจัย ฝายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

2537-2539 เจาหนาท่ีตรวจสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ กรุงเทพ  
 

งานวิจัยในปจจุบัน 
 

 โครงการธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย เสนอตอสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

 โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจ SMEs: ศึกษา
เฉพาะกรณีการวิเคราะหการบังคับใชหรือการบัญญัติกฎหมายท่ีคุมครอง SMEs เสนอตอสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 โครงการติดตามผลการเจริญเติบโตกลุมธุรกิจบริการระหวางไทย-ออสเตรเลีย ภายหลังการจัดทําความ
ตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เสนอตอสํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย  
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 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบจาก
การเจรจาเขตการคาเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา เสนอตอกลุมงานเขตการคาเสรีและองคการการคาโลก 
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

 “Liberalisation of the ASEAN services trade: Analysis of the remaining barriers 
that hamper the expansion of trade in services in ASEAN” (commissioned by the 
ASEAN Economic Forum and funded by the World Bank)  

 

ประสบการณงานวิจัย 
รายงานภาษาไทย 

 โครงการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาด (Marketing Behavior Survey) เพื่อสนับสนุนระบบการ
แขงขันตามโครงการสงเสริมระบบการแขงขันทางการคาท่ีเก้ือหนุนตอการสงออก สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา กรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย กุมภาพันธ 2545  

 แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2545-2549 การรถไฟแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
เสนอตอการรถไฟแหงประเทศไทย เมษายน 2545 

 การสรางแนวรวมในการผลักดันนโยบายการแขงขันทางการคา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย เสนอตอธนาคารโลก มิถุนายน 2545 

 องคการการคาโลก: สมาคมคนรวยจริงหรือ? (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการป 2545 เรื่อง เผชิญ
ความทาทายจากกระแสโลกาภิวัตน) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ธันวาคม 2545  

 โครงการดัชนีช้ีวัดดานการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน พฤษภาคม 2546  

 การศึกษาแนวทางการกํากับดูแลธนาคารออมสินเพื่อความคลองตัวในการบริหารงานและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของธนาคารออมสิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอธนาคารออมสิน 
พฤษภาคม 2546 

 ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ธันวาคม 2546  

 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงบประมาณ มกราคม 2547 

 โครงการศึกษาภาพรวมของระบบการจัดสรรงบประมาณตามวิธีการงบประมาณใหม สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงบประมาณ พฤษภาคม 2547 

 โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการจัดเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอัน
เนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2547 

 โครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธันวาคม 2547 
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 โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-
สหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีนาคม 2548 

 โครงการวิจัยผลกระทบและแนวทางการเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคี: การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
ทรัพยสินทางปญญา การลงทุน และการคาบริการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เมษายน 2548 

 โครงการการจัดทําเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ในภาคการขนสงและโลจิสติกส สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย มิถุนายน 2548 

 โครงการปรับปรุงนโยบายการแขงขันของประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กุมภาพันธ 2549 

 โครงการวิจัยการคาบริการและการลงทุนในกรอบความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอกรมอเมริกาและแปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศ 
เมษายน 2549 

 โครงการประเมินแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2545-2549 และจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2550-2554 สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอการรถไฟแหงประเทศไทย สิงหาคม 2549 

 โครงการบทบาทของบริษัทขามชาติในประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มิถุนายน 2550  

 โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มกราคม 2551 

 โครงการศึกษามาตรการรองรับจากนโยบายการเปดเสรีการคากับสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาบาง
ประเทศในลาตินอเมริกาสําหรับสินคาเกษตรและสิทธิบัตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
เสนอตอกระทรวงการตางประเทศ กุมภาพันธ 2551 
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