
สมเกียรติ ตั�งกิจวานิชย�
ประธานสถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย  

นโยบายสื่อและโทรคมนาคม 
นิติเศรษฐศาสตร� (Economic analysis of laws)
นโยบายการค�าและการลงทุนระหว�างประเทศ 
นโยบายการว�จัยและพัฒนา 

สาขาการว�จัยที่เช�่ยวชาญ

2553           ได�รับเช�ญเป�นปาฐก ในการปาฐกถา 14 ตุลาคม เร�อ่ง ความ
                    เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย, มูลนิธิ 14 ตุลา 

2551           ได�รับเช�ญเป�น Fellow ของ Eisenhower Fellowship 

2550           ได�รับเช�ญเป�นปาฐก ในการปาฐกถาอิศรา อมันตกุล 
                ประจำป� 2550 เร�่อง เส�นทางสื่อสาธารณะ-สื่อเสร�,  
                 สมาคมนักข�าวนักหนังสือพ�มพ�แห�งประเทศไทย 

2549           ได�รับรางวัลผลการว�จัยดีเด�น สกว. ประจำป� 2549 จากโครงการ
                  ว�จัย  “การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผล
                   กระทบด�านลบจากการทำความตกลงการค�าเสร�” สำนักงาน
                   กองทุนสนับสนุนการว�จัย (สกว.)

2548           ได�รับเช�ญเป�นปาฐกเพ�่อรำลึกวันคล�ายวันอนิจกรรมของ
                  อาจารย�ป�วย อ๊ึงภากรณ� 30 กรกฎาคม 2548 เร�อ่งการพัฒนา
                  ประเทศตามแนวทางสันติประชาธรรม โดยโครงการ ป�วย 
                 เสวนาคาร

2547           รางวัลต�อต�านคอร�รัปชั�นดีเด�น (Thailand Anti-corruption 
                  Award) ประจำป� 2547 จากองค�กรภาคีต�านคอร�รัปชัน
                  และองค�กรพันธมิตร 

2547           ได�รับการคัดเลือกเป�น “คนแห�งป�” โดย หนังสือพ�มพ�
                  ฐานเศรษฐกิจ 

2544           International Visitor Program, Department of States, 
                  USA  

2531-2537     ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ�น 

2531           เหร�ยญทองพระราชทาน ผลการศึกษาดีเด�น สาขา ว�ศวกรรม
                  คอมพ�วเตอร� คณะว�ศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

2527           สอบคัดเลือกเข�าคณะว�ศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�
                มหาว�ทยาลัย ได�คะแนนสูงเป�นอันดับที่ 1

2526           สอบคัดเลือกเข�าคณะแพทย�ศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
                  ได�คะแนนสูงเป�นอันดับที่ 1 

ทุนการศึกษา-รางวัลและเกียรติประวัติ

ที่อยู� 
มูลนิธิสถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39  ถนนรามคำแหง
แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

โทรศัพท�: (02) 718-5460 ต�อ 205

โทรสาร: (02) 718-5461-2 

E-mail: somkiat@tdri.or.th 

2537      ว�ศวกรรมศาสตร�ดุษฎีบัณฑิต (D. Eng) 
             สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร� 
             Department of Computer Science,  
             Tokyo Institute of Technology

2534      ว�ศวกรรมศาสตร�มหาบัณฑิต (M. Eng) 
             สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร� 
             Department of Computer Science, 
             Tokyo Institute of Technology

2531      ว�ศวกรรมศาสตร�บัณฑิต สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร� 
             (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหร�ยญทอง) 
             คณะว�ศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

Education:



 2554-ป�จจุบัน  กรรมการว�ชาการ สถาบันพระปกเกล�า 

 2553-ป�จจุบัน  กรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

    2553          กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาร�างพระราชบัญญัติ
                    องค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
                    กิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน�และกิจการ
                    โทรคมนาคม พ.ศ. …. ในคณะกรรมาธิการร�วม 

    2553          กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาร�างพระราชบัญญัติ
                     องค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
                     กิจการว�ทยุกระจายเสียง  ว�ทยุโทรทัศน� และกิจการ
                     โทรคมนาคมพ.ศ. …. วุฒิสภา

    2552          เลขานุการและกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาร�าง
                     พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับ
                       การประกอบกิจการว�ทยุกระจายเสียงว�ทยุโทรทัศน�และ
                     กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …. สภาผู�แทนราษฎร
 2552-ป�จจุบัน  กรรมการสภาว�ชาช�พข�าวว�ทยุและโทรทัศน�ไทย 
 2552-ป�จจุบัน  กรรมการสภาการหนังสือพ�มพ�แห�งชาติ

    2552          กรรมการปฏิรูปส่ือภาครัฐ(แต�งตั�งโดยนายกรัฐมนตร�)

    2552          กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อ
                    ปลอดภัยและสร�างสรรค�แห�งชาติ พ.ศ. 2551 
                    (แต�งตั�งโดยนายกรัฐมนตร�)

    2550          โฆษกและกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาร�าง
                     พระราชบัญญัติองค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพ
                      สาธารณะแห�งประเทศไทย พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติ
                      แห�งชาติ 2550เลขานุการและกรรมาธิการว�สามัญ
                      พ�จารณาร�างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
                     ว�ทยุกระจายเสียงและว�ทยุโทรทัศน� พ.ศ. ….                
                    สภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
    2550          กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาร�างพระราชบัญญัติ
                     การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพ�วเตอร� พ.ศ. ….         
                     สภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

    2550          อนุกรรมาธิการ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
                     แห�งชาติ) ในคณะกรรมาธิการกิจการองค�กรอิสระ 
                     สภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

    2550          อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมาย
                      การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
                      ในคณะกรรมาธิการว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศ
                      และการส่ือสาร สภานิติบัญญัติแห�งชาติ

    2549          กรรมการ สภาว�ชาการ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

 2548-2549    อนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ วุฒิสภา

 2546-2548    กรรมการสภาผู�ดูแลเว�บไทย

 2545-2548     กรรมการสภาการหนังสือพ�มพ�แห�งชาติ                  
                        อนุกรรมการด�านว�ชาการ สภาการหนังสือพ�มพ�แห�งชาติ

 2537-2538     นายกสมาคม สมาคมนักว�ชาช�พไทยในญี่ปุ�น

 2536-2537     บรรณาธิการบร�หารนิตยสารศักยภาพ 
                          สมาคมนักว�ชาช�พ ไทยในญี่ปุ�น

 2530-2531     รองเลขาธิการ สหพันธ�นิสิตนักศึกษา
                     แห�งประเทศไทย (สนนท.)

 2530-2531     อุปนายกฝ�ายกิจการภายนอก องค�การบร�หาร
                       สโมสรนิสิตจุฬา (อบจ.)

กรรมการ / อนุกรรมการ/คณะทำงาน



ผลงานทางว�ชาการ

  • คู�มือประชาชนรู�ทันคอรัปชั�น, รายงานเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
     การว�จัย, 2556

  • จัดทำยุทธศาสตร�การปฏิรูปการศึกษาขั�นพ�้นฐานให�เกิดความรับผิดชอบ,   
     รายงานเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน, 2556

  • การว�เคราะห�และติดตามร�างกฎหมาย,รายงานเสนอต�อสถาบันพระปกเกล�า,    
     2556

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ      
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 4), รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

  • ศึกษาแนวทางการย�ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช�แรงงานเข�มข�น
     ไปยังประเทศเพ�่อนบ�าน (สิ�งทอและเคร�่องนุ�งห�ม, รองเท�าและเคร�่องหนัง,       
     อัญมณีและเคร�อ่งประดับ) ,รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
     กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

  • สำรวจตลาดซอฟต�แวร�และบร�การซอฟต�แวร� ประจำป� 255และคาดการณ�
     ป� 2556, รายงานเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ     
     (องค�การมหาชน) , 2556

  • จัดทำยุทธศาสตร�ที ่เหมาะสมในการบร�หารจัดการการว�จัยพัฒนาและ
     อุตสาหกรรมช�วเวชภัณฑ�ของประเทศไทย,เสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการ
     นโยบายว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ, 2556

  • ปรับปรุงการสำรวจตลาดซอฟต�แวร�และบร�การซอฟต�แวร�, รายงานเสนอ  
     ต�อสำนักงานส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน), 
     2556

  • การประเมินผลการว�จัยของประเทศ, รายงานเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการ 
      ว�จัยแห�งชาติ, 2555

  • จัดทำกรอบนโยบายโทรคมนาคมแห�งชาติ,รายงานเสนอต�อสำนักงานปลัด 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 3),รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555

  • สำรวจตลาดซอฟต�แวร�และซอฟต�แวร�บร�การ.รายงานเสนอต�อสำนักงาน
     ส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน), 2555

  • สภาผู�แทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย�างไร,      
     รายงานเสนอต�อสถาบันพระปกเกล�า, 2555

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 2), รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
      

 • “คลังสมอง” ของประเทศไทย, รายงานเสนอต�อสถาบันคลังสมองของชาติ,   
     2554

  • การปรับปรุงนิติบัญญัติของไทยเพ�่อส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของประชาชน,      
     รายงานว�จัยเสนอต�อแผนงานสร�างเสร�มนโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.), 2555

  • นิติเศรษฐศาสตร�ของระบบยุติธรรมทางอาญา, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ�
     ในโครงการ “การว�เคราะห�กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     ด�วยเศรษฐศาสตร�” รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จัย    
     (สกว.), 2554

  • นิติเศรษฐศาสตร�ว�าด�วยกฎหมายเช�ค, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ�
     ในโครงการ“การว�เคราะห�กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     ด�วยเศรษฐศาสตร�” รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย    
     (สกว.), 2554

  • โครงสร�างการจัดซ�อ้โดยรัฐของสมาช�กอาเซ�ยนภายใต�เขตการค�าเสร�อาเซ�ยน,    
     รายงานว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2554

  • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต�โครงการการพัฒนาการรวมกลุ�ม
     และเช� ่อมโยงอุตสาหกรรม, รายงานเสนอต�อสำนักพัฒนาการจัดการ
     อุตสาหกรรม, 2554

  • การจัดรูปองค�กรคุ�มครองผู�บร�โภคด�านกิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน�     
     และกิจการโทรคมนาคม, รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันคุ�มครองผู�บร�โภค
     ในกิจการโทรคมนาคม, 2554

  • การศึกษาผลกระทบต�อ บร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จากพระราชบัญญัติ    
     องค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการว�ทยุกระจายเสียง 
     ว�ทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม�, รายงานว�จัยเสนอต�อบร�ษัท 
     อสมท จำกัด (มหาชน), 2553

  • การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก�ไขป�ญหาจากการออกใบอนุญาตบร�การ
     โทรศัพท�เคล่ือนท่ีระบบ 3G ต�อบร�ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบร�ษัท กสท    
     โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานคณะกรรม    
     การนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง, 2553

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจระหว�าง
     ประเทศของไทย ระยะที่ 1,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม, 2553

  • การเพ�่อประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ป�งบประมาณ 2545-2551,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ,   
     2553

  • การส�งเสร�มบทบาทของุอตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 2, 2553

  • การพัฒนากฎหมายว�าด�วยการกำหนดค�าเสียหายในเช�งลงโทษมาใช�ใน
     ประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม,    
      2552

  • ว�กฤตการณ�ประเทศไทยและทางออก,เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
      การสร�างเสร�มสุขภาพ, 2552

  • การว�เคราะห�ต�นทุนและผลประโยชน�การเข�าเป�นสมาช�กภาคีความตกลง
     ว�าด�วยการจัดซ�้อโดยรัฐในองค�การการค�าโลกของประเทศไทย,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2552

  • การส�งเสร�มบทบาทของอุตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 1, 2552

  • การแสวงหาผลประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (การศึกษาผลกระทบ             
     ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงเขตการค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป    
     และความตกลงว�าด�วยความเป�นหุ�นส�วนและความร�วมมือระหว�างไทยและ
     ประชาคมยุโรป), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,   
     2552

  • การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของประเทศไทยและการเตร�ยมการรองรับ
     ผลกระทบจากการเจรจาเขตการค�าเสร�ในประเด็นสิทธิบัตรยา, รายงานว�จัย
     เสนอต�อกรมทรัพย�สินทางป�ญญา, 2552 

  • ร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคบร�การของประเทศ,รายงานว�จัยเสนอ
     ต�อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2552

  • การศึกษาโครงสร�างระบบการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐของประเทศญ่ีปุ�น,รายงาน
      ว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2551

  • การปรับปรุงแก�ไขและเฝ�าระวังกฎหมาย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2551

  • การเฝ�าระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน   
     การว�จัย, 2551

  •การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงหุ�นส�วน
     เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ�นและความตกลงหุ�นส�วนเศรษฐกิจอาเซ�ยน-ญี่ปุ�น),    
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงการค�า
     เสร�อาเซ�ยนและความตกลงการค�าเสร�อาเซ�ยน-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ
     สำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551   

  • การยกร�างกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สาธารณะ, 2550                          

  • การศึกษาความเป�นไปได�และแนวทางในการจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สำหรับ
     เด็กและครอบครัว, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การเตร�ยมความพร�อมของไทยสำหรับการเจาจาจัดทำความตกลงเขต
     การค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป: บทการค�าบร�การและการลงทุน, รายงาน
     ว�จัยเสนอ ต�อกรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศ กระทรวงการต�างประเทศ, 2550

  • การสร�างองค�ความรู�เพ�อ่การปฏิรูปการเมือง, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ(บรรณาธิการ),   
     2550

  • การประเมินกองทุนเง�นกู�ยืมเพ�่อการศึกษา, รายงานการว�จัยในโครงการ   
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ”  
     เสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินนโยบายการตร�งราคาน้ำมัน, รายงานการว�จัยในโครงการ    
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ” เสนอต�อ 
     มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองค�การการค�าโลก”, รายงานการว�จัย 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (กรณีความตกลงการค�า   
      เสร�ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดียและไทย-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ   
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549

  • การจัดทำกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีว�ทยุและโทรทัศน�สาธารณะและสร�าง
      กลไกสนับสนุนส่ือของชุมชน, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ,   
      2549

  • ยุทธศาสตร�ด�านทรัพย�สินทางป�ญญาเพ�อ่รองรับผลกระทบจากความตกลง
      การค�าเสร�ต�อ SMEs, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ    
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2549

  • การศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดซ�อ้จัดจ�างของภาครัฐของสหรัฐอเมร�กา
      เพ�่อประยุกต�ใช�กับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานมาตรฐาน
      ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2549

  • การค�าและการลงทุนระหว�างประเทศเพ�่อการพัฒนา, รายงานว�จัยสนอต�อ      
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย,การพัฒนาหัวข�อด�านว�จัยด�านการค�าและ    
     การลงทุนระหว�างประเทศที่มีความสำคัญ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2549

  • ข�อสังเกตต�อร�างความตกลง JTEPA, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการ
      ต�างประเทศ, 2549

  • การค�าบร�การและการลงทุนในกรอบความตกลงการค�าเสร�ระหว�าง ไทย-สหรัฐ,   
      รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2549

  • กลไกในการให�ข�อมูลท่ีเก่ียวกับการเป�ดเสร�ทางการค�าแก�ประชาชน, รายงาน
      ว�จัยในโครงการ“การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบ     
      ด�านลบจากการทำความตกลงการค�าเสร�” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
      การว�จัย, 2549

  • ประสบการณ�ของการเป�ดเสร�ทางการค�าในต�างประเทศ, รายงานว�จัยในโครงการ  
      “การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด�านลบจากการ
      ทำความตกลงการค�าเสร�”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จัย, 2549

  • การจัดทำระบบสารสนเทศเพ�่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาที่อยู�อาศัย,
     รายงานว�จัยเสนอต�อการเคหะแห�งชาติ, 2548   

  • การพัฒนาข�ดความสามารถของกิจการว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
      (SMEs) ในการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐ,รายงานการว�จัยเสนอต�อ
      สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐต�อประเทศไทย,    
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านทรัพย�สินทางป�ญญาต�อประเทศไทย, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • การลงทุนและการเป�ดเสร�ภาคบร�การในการเจรจา JTEPA, รายงานว�จัย    
      เสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2548   

  • ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs   ไทยต�อการทำความตกลง   
      การค�าเสร�ไทย-สหรัฐอเมร�กา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ 
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2548  

  • สือ่ดิจ�ตัล และเทคโนโลยีส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • บทสังเคราะห�การปฏิรูปส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การกำกบัดูแลโครงสร�างส่ือว�ทยุและโทรทัศน�, รายงานการว�จัยในโครงการ   
      “การปฏิรูประบบส่ือ” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การประเมินผลการทำงานของฝ�ายอุตสาหกรรม (ฝ�าย 5) สำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, รายงานว�จัยเสนอต�อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน   
      10 ป� สกว., 2547

  • ยุทธศาสตร�ในการกำหนดนโยบายส�งเสร�มกิจการว�สาหกิจขนาดกลาง   
      และขนาดย�อม (SMEs) ในการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อ 
      สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2547

  • การจัดทำรูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่อง
      มาจาก การเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม,  2547

  • ยุทธศาสตร�และแนวทางในการเตร�ยมความพร�อมของภาคอุตสาหกรรม
      ไทย อันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO ท่ีกรุงโดฮา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม, 2547 

  • ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547  

  • ผลกระทบของการแปลงค�าสัมปทานเป�นภาษ�สรรพสามิต, สถาบันว�จัยเพ�อ่
      การพัฒนาประเทศไทย, 2546 (www.tdri.or.th)

  • การจัดสรรคลื่นความถี่, รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูป     
      ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน  
      การว�จัย, 2546

  • การคุ�มครองผู�บร�โภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
     “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • คู�มือประชาชนด�านโทรคมนาคม รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการ
      ปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การกำกับดูแลอัตราค�าบร�การโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
      “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงาน     
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การเช�่อมต�อโครงข�าย, รายงานการว�จัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูป
      ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย,
      2546

  • การสร�างความน�าเช�อ่ถือของหน�วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม,รายงาน
      การว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของ
      ประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • สภาพตลาดโทรคมนาคมในต�างประเทศและประเทศไทย, รายงานการว�จัย
      ในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”    
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การไร�ประสิทธิภาพและความล�มเหลวของระบบตลาด กรณีศึกษาป�ญหา   
      การลุกลามในตลาดหลักทรัพย�ระหว�างประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อ 
      สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร�, 2546

  • โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพ�อ่การวางแผนค�าใช�จ�าย
      ในการปรับปรุงการบันทึกข�อมูลคมนาคมและการส่ือสาร, รายงานความก�าวหน�า    
      เสนอต�อสำนักบัญช�ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
      เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2546 

  • แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซ�้อจัดจ�าง    
      ภาครัฐ, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546

  • การเปร�ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาและส�งเสร�มว�สาหกิจ   
      ขนาดกลางและขนาดย�อมในประเทศไทย ญ่ีปุ�น ฝรั�งเศส และออสเตรเลีย,  รายงาน     
      ว�จัยเสนอต�อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ�อ่การพัฒนาประเทศ, 2546

  • ต�นทุนและประโยชน�ของการใช� EDI ในอุตสาหกรรมยานยนต�และอุตสาหกรรม
      ค�าปลีก, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย 2546

  • โครงสร�างตลาดส่ือว�ทยุและโทรทัศน�, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูป
      ระบบส่ือ” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • วัตถุประสงค� ภาพที่พ�งปรารถนา และหลักการที่ควรจะเป�นของระบบสื่อ,     
      รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ”เสนอต�อสำนักงานกองทุน    
      สนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การทำความตกลงการค�าเสร�ไทย-สหรัฐ,รายงานว�จัยเสนอต�อหอการค�า    
      สหรัฐในประเทศไทยและสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซ�ยน, 2546

  • การประเมินผลงานสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข,  สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนา
      ประเทศไทย, 2545

  • การประเมินผลกระทบของชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได�รับการ
      สนับสนุนจากสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา   
      ประเทศไทย, 2545

  • ยุทธศาสตร�และป�จจัยสำคัญในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�งผลต�อ      
      การเร�ยนการสอน, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
      แห�งชาติ, 2545

  • ต�นทุนของโครงสร�างพ�น้ฐานในประเทศไทย: กรณีศึกษาบร�การโทรคมนาคม,   
      เอกสารประกอบการสัมมนาว�ชาการประจำป� 2545, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2545

  • การจัดทำข�อเสนอระบบการว�จัยประเทศ:  ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ�่อ    
      การพาณิชย�, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2545

  • เราจำเป�นต�องแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมหร�อไม�, สถาบันว�จัยเพ�่อ
      การพัฒนาประเทศไทย, 2545 (www.tdri.or.th)

  • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซ�้อจัดจ�างทางอิเล็กทรอนิกส� ของภาครัฐ    
      สำหรับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�,  รายงานว�จัยเสนอต�อศูนย�   
      เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ, 2545

  • e-Commerce ในธุรกิจจร�ง – เร�ยนรู�จากกรณีศึกษาเด�นทั�วโลก, ศูนย�พัฒนา
     พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�, ( NECTEC ), จัดจำหน�ายโดย บร�ษัท ซ�เอ็ดยูเคชั�น จำกัด    
      (มหาชน), 2545

  • ผลของกฎระเบียบต�อว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม, เอกสารประกอบ    
      การสัมมนาว�ชาการประจำป� 2545, สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย,  2545

  • ผลกระทบต�อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการผลิต: ศึกษากรณี
      อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย,2545

  • ผลกระทบของกฎหมายต�อธุรกิจ SMEs, รายงานการว�จัยเสนอต�อ GTZ,     
      กรกฎาคม 2545

  • การพัฒนาบุคลากรของ SMEs, รายงานว�จัยสนอต�อ JETRO, 
      มิถุนายน 2545 

  • การปฏิรูประบบสนับสนุนการว�จัย-พัฒนาเช�งพาณิชย�และการสร�าง 
      นวัตกรรมในภาคเอกชน, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 
      2545

  • โครงการประยุกต�ใช�รูปแบบการพัฒนากำลังคน,สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2545

  • การสร�างแนวร�วมในการผลักดันนโยบายแข�งขันทางการค�า, รายงานว�จัย 
      เสนอต�อธนาคารโลก, 2545

  • สภาพป�ญหาและแนวโน�มของแรงงานเด็กในประเทศไทย, สถาบันว�จัยเพ�อ่     
      การพัฒนาประเทศไทย, 2544

  • อนาคตอินเทอร�เน็ตในประเทศไทย ใครกำหนด?, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2544 (www.tdri.or.th)

  • นโยบายอินเทอร�เน็ตสำหรับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อศูนย�
      เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ, 2544

  • การประมวลการแปรสัญญาร�วมการงานในกิจการโทรคมนาคม,สถาบันว�จัย
      เพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544 (www.tdri.or.th)

  • การแลกเปล่ียนข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�สำหรับการขนส�งต�อเน่ืองหลายรูปแบบ,   
      รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงคมนาคม, 2544

  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรว�ทยา,  สถาบันว�จัยเพ�อ่
      การพัฒนาประเทศไทย, 2544

  • การศึกษาและว�เคราะห�กรณีศึกษาโรงงานตัวอย�างที่ประสบความสำเร�จ
      ในการประหยัดและเพ��มประสิทธิภาพการใช�พลังงาน, รายงานว�จัยเสนอ
      ต�อ กรมพัฒนา และส�งเสร�มพลังงาน, 2543

  • การเติบโตอย�างมีคุณภาพ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ,    
      2543 (แปลจาก The Quality of Growth ของ The World Bank)

  • การประมาณการค�าใช�จ�ายของภาครัฐในการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.    
      การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542, เสนอต�อธนาคารโลก ตุลาคม 2543

  • อินเทอร�เน็ตและการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย, เอกสารประกอบ    
      การประชุมประจำป� 2543 ของสมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�

  • การสร�างความสามารถในการแข�งขันของการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
      ไทย: ข�อเสนอแนะเช�งนโยบาย, สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย, 2543

  • การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�กับผลกระทบต�อการจัดเก็บภาษ�, 
      สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543

  • การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�กับผลกระทบในการจัดเก็บภาษ�,    
      สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543

  • การคุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญาท่ีเก่ียวข�องกับการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�,    
      สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543

 • เป�าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบร�การสารสนเทศด�านสาธารณสุข
      สำหรับประชาชนโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนา
      ประเทศไทย, 2543

  • เง�นอิเล็กทรอนิกส�กับนโยบายการเง�นและการฟอกเง�น, สถาบันว�จัยเพ�อ่การ   
      พัฒนาประเทศไทย, 2543

  • สถานภาพของการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย, สถาบันว�จัยเพ�อ่    
      การพัฒนาประเทศไทย, 2542

  • ลายมือช�่ออิเล็กทรอนิกส�และองค�กรออกใบรับรอง,สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2542

  • การพยากรณ�ความแพร�หลายของการใช�อินเทอร�เน็ตในประเทศไทยในป�
      ค.ศ. 2000-2005, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541    
     (www.tdri.or.th) 

  • บทบาทของสถาบันว�จัยภาครัฐในการลอกเลียนอย�างสร�างสรรค� :     
      ยุทธศาสตร�เพ�่อการอยู�รอดของอุตสาหกรรมไทย, รายงานทีดีอาร�ไอ, 
      สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542 

  • แนวความคิดและว�ธีว�ทยาในการศึกษาระบบซับซ�อน, ในจากว�กฤติเศรษฐกิจ     
      สู�ประชาสังคม (หนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ป� อาจารย�อัมมาร สยามวาลา) 
      นิพนธ� พัวพงศกร บรรณาธิการ, คณะเศรษฐศาสตร� 
      มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�, พฤษภาคม 2542  (www.tdri.or.th) 

  • ร�างแผนแม�บทกระทรวงพาณิชย� พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2542

  • สภาพการแข�งขันและราคาค�าบร�การอินเทอร�เน็ตในประเทศไทย, 
      สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541 

  • นกัท�องเท่ียวญ่ีปุ�นกับโอกาสในการยกระดับการท�องเท่ียวของไทย,รายงานว�จัย
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2541

  • การฟ��นฟูสู�โครงสร�างเศรษฐกิจที่แข�งขันได�และยั�งยืน, รายงานประกอบการ
      ประชุมประจำป�, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541 

  • รายงานการสัมภาษณ�หน�วยงานด�านนโยบายการพาณิชย�ของประเทศญ่ีปุ�น,    
      รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแม�บทกระทรวงพาณิชย� พ.ศ. 2540-2549, 
      สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541

  • การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ,รายงานการว�จัยเพ�อ่จัดทำแผนแม�บทกระทรวงพาณิชย� 
      พ.ศ. 2540-2549,สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541 

  • การปรับบทบาทในการส�งเสร�มการส�งออกของศูนย�พาณิชยกรรมและสำนัก
      งานทูตพาณิชย�ไทยในต�างประเทศ: ข�อเสนอบางประการจากกรณีศึกษา
      ของต�างประเทศ,รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแม�บทกระทรวงพาณิชย�     
      พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541

  • การชั�งตวงวัด, รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแม�บทกระทรวงพาณิชย�    
      พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541

  • การคุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญา, รายงานการว�จัยเพ�่อจัดทำแผนแม�บท    
      กระทรวงพาณิชย� พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนา ประเทศไทย,  
       2541

  • การกำกับดูแลการประกันภัย , รายงานการว�จัยเพ� ่อจัดทำแผนแม�บท    
      กระทรวงพาณิชย� พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนา ประเทศไทย,    
       2541

  • ทางด�วนข�อมูล: ข�อเสนอเพ�อ่การพัฒนาประเทศ,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2540

  • แผนหลักการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา 
      ประเทศไทย, 2540

  • แผนกลยุทธ�กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539-2544,  
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540
     การอำนวยความสะดวกทางการค�าในเอเปค,  สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา 
ประเทศไทย, 2540
     การจัดทำดัชนีช�้วัดเพ�่อประเมินผลระดับฝ�ายของทศท, รายงานว�จัยเสนอ 
ต�อองค�การโทรศัพท�แห�งประเทศไทย (ทศท.), 2539
      ผลกระทบต�อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการผลิต: 
ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ�า, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539 



  • คู�มือประชาชนรู�ทันคอรัปชั�น, รายงานเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
     การว�จัย, 2556

  • จัดทำยุทธศาสตร�การปฏิรูปการศึกษาขั�นพ�้นฐานให�เกิดความรับผิดชอบ,   
     รายงานเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน, 2556

  • การว�เคราะห�และติดตามร�างกฎหมาย,รายงานเสนอต�อสถาบันพระปกเกล�า,    
     2556

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ      
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 4), รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

  • ศึกษาแนวทางการย�ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช�แรงงานเข�มข�น
     ไปยังประเทศเพ�่อนบ�าน (สิ�งทอและเคร�่องนุ�งห�ม, รองเท�าและเคร�่องหนัง,       
     อัญมณีและเคร�อ่งประดับ) ,รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
     กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

  • สำรวจตลาดซอฟต�แวร�และบร�การซอฟต�แวร� ประจำป� 255และคาดการณ�
     ป� 2556, รายงานเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ     
     (องค�การมหาชน) , 2556

  • จัดทำยุทธศาสตร�ที ่เหมาะสมในการบร�หารจัดการการว�จัยพัฒนาและ
     อุตสาหกรรมช�วเวชภัณฑ�ของประเทศไทย,เสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการ
     นโยบายว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ, 2556

  • ปรับปรุงการสำรวจตลาดซอฟต�แวร�และบร�การซอฟต�แวร�, รายงานเสนอ  
     ต�อสำนักงานส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน), 
     2556

  • การประเมินผลการว�จัยของประเทศ, รายงานเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการ 
      ว�จัยแห�งชาติ, 2555

  • จัดทำกรอบนโยบายโทรคมนาคมแห�งชาติ,รายงานเสนอต�อสำนักงานปลัด 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 3),รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555

  • สำรวจตลาดซอฟต�แวร�และซอฟต�แวร�บร�การ.รายงานเสนอต�อสำนักงาน
     ส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน), 2555

  • สภาผู�แทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย�างไร,      
     รายงานเสนอต�อสถาบันพระปกเกล�า, 2555

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 2), รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
      

 • “คลังสมอง” ของประเทศไทย, รายงานเสนอต�อสถาบันคลังสมองของชาติ,   
     2554

  • การปรับปรุงนิติบัญญัติของไทยเพ�่อส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของประชาชน,      
     รายงานว�จัยเสนอต�อแผนงานสร�างเสร�มนโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.), 2555

  • นิติเศรษฐศาสตร�ของระบบยุติธรรมทางอาญา, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ�
     ในโครงการ “การว�เคราะห�กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     ด�วยเศรษฐศาสตร�” รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จัย    
     (สกว.), 2554

  • นิติเศรษฐศาสตร�ว�าด�วยกฎหมายเช�ค, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ�
     ในโครงการ“การว�เคราะห�กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     ด�วยเศรษฐศาสตร�” รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย    
     (สกว.), 2554

  • โครงสร�างการจัดซ�อ้โดยรัฐของสมาช�กอาเซ�ยนภายใต�เขตการค�าเสร�อาเซ�ยน,    
     รายงานว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2554

  • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต�โครงการการพัฒนาการรวมกลุ�ม
     และเช� ่อมโยงอุตสาหกรรม, รายงานเสนอต�อสำนักพัฒนาการจัดการ
     อุตสาหกรรม, 2554

  • การจัดรูปองค�กรคุ�มครองผู�บร�โภคด�านกิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน�     
     และกิจการโทรคมนาคม, รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันคุ�มครองผู�บร�โภค
     ในกิจการโทรคมนาคม, 2554

  • การศึกษาผลกระทบต�อ บร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จากพระราชบัญญัติ    
     องค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการว�ทยุกระจายเสียง 
     ว�ทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม�, รายงานว�จัยเสนอต�อบร�ษัท 
     อสมท จำกัด (มหาชน), 2553

  • การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก�ไขป�ญหาจากการออกใบอนุญาตบร�การ
     โทรศัพท�เคล่ือนท่ีระบบ 3G ต�อบร�ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบร�ษัท กสท    
     โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานคณะกรรม    
     การนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง, 2553

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจระหว�าง
     ประเทศของไทย ระยะที่ 1,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม, 2553

  • การเพ�่อประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ป�งบประมาณ 2545-2551,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ,   
     2553

  • การส�งเสร�มบทบาทของุอตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 2, 2553

  • การพัฒนากฎหมายว�าด�วยการกำหนดค�าเสียหายในเช�งลงโทษมาใช�ใน
     ประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม,    
      2552

  • ว�กฤตการณ�ประเทศไทยและทางออก,เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
      การสร�างเสร�มสุขภาพ, 2552

  • การว�เคราะห�ต�นทุนและผลประโยชน�การเข�าเป�นสมาช�กภาคีความตกลง
     ว�าด�วยการจัดซ�้อโดยรัฐในองค�การการค�าโลกของประเทศไทย,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2552

  • การส�งเสร�มบทบาทของอุตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 1, 2552

  • การแสวงหาผลประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (การศึกษาผลกระทบ             
     ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงเขตการค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป    
     และความตกลงว�าด�วยความเป�นหุ�นส�วนและความร�วมมือระหว�างไทยและ
     ประชาคมยุโรป), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,   
     2552

  • การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของประเทศไทยและการเตร�ยมการรองรับ
     ผลกระทบจากการเจรจาเขตการค�าเสร�ในประเด็นสิทธิบัตรยา, รายงานว�จัย
     เสนอต�อกรมทรัพย�สินทางป�ญญา, 2552 

  • ร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคบร�การของประเทศ,รายงานว�จัยเสนอ
     ต�อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2552

  • การศึกษาโครงสร�างระบบการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐของประเทศญ่ีปุ�น,รายงาน
      ว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2551

  • การปรับปรุงแก�ไขและเฝ�าระวังกฎหมาย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2551

  • การเฝ�าระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน   
     การว�จัย, 2551

  •การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงหุ�นส�วน
     เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ�นและความตกลงหุ�นส�วนเศรษฐกิจอาเซ�ยน-ญี่ปุ�น),    
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงการค�า
     เสร�อาเซ�ยนและความตกลงการค�าเสร�อาเซ�ยน-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ
     สำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551   

  • การยกร�างกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สาธารณะ, 2550                          

  • การศึกษาความเป�นไปได�และแนวทางในการจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สำหรับ
     เด็กและครอบครัว, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การเตร�ยมความพร�อมของไทยสำหรับการเจาจาจัดทำความตกลงเขต
     การค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป: บทการค�าบร�การและการลงทุน, รายงาน
     ว�จัยเสนอ ต�อกรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศ กระทรวงการต�างประเทศ, 2550

  • การสร�างองค�ความรู�เพ�อ่การปฏิรูปการเมือง, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ(บรรณาธิการ),   
     2550

  • การประเมินกองทุนเง�นกู�ยืมเพ�่อการศึกษา, รายงานการว�จัยในโครงการ   
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ”  
     เสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินนโยบายการตร�งราคาน้ำมัน, รายงานการว�จัยในโครงการ    
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ” เสนอต�อ 
     มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองค�การการค�าโลก”, รายงานการว�จัย 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (กรณีความตกลงการค�า   
      เสร�ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดียและไทย-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ   
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549

  • การจัดทำกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีว�ทยุและโทรทัศน�สาธารณะและสร�าง
      กลไกสนับสนุนส่ือของชุมชน, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ,   
      2549

  • ยุทธศาสตร�ด�านทรัพย�สินทางป�ญญาเพ�อ่รองรับผลกระทบจากความตกลง
      การค�าเสร�ต�อ SMEs, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ    
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2549

  • การศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดซ�อ้จัดจ�างของภาครัฐของสหรัฐอเมร�กา
      เพ�่อประยุกต�ใช�กับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานมาตรฐาน
      ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2549

  • การค�าและการลงทุนระหว�างประเทศเพ�่อการพัฒนา, รายงานว�จัยสนอต�อ      
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย,การพัฒนาหัวข�อด�านว�จัยด�านการค�าและ    
     การลงทุนระหว�างประเทศที่มีความสำคัญ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2549

  • ข�อสังเกตต�อร�างความตกลง JTEPA, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการ
      ต�างประเทศ, 2549

  • การค�าบร�การและการลงทุนในกรอบความตกลงการค�าเสร�ระหว�าง ไทย-สหรัฐ,   
      รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2549

  • กลไกในการให�ข�อมูลท่ีเก่ียวกับการเป�ดเสร�ทางการค�าแก�ประชาชน, รายงาน
      ว�จัยในโครงการ“การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบ     
      ด�านลบจากการทำความตกลงการค�าเสร�” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
      การว�จัย, 2549

  • ประสบการณ�ของการเป�ดเสร�ทางการค�าในต�างประเทศ, รายงานว�จัยในโครงการ  
      “การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด�านลบจากการ
      ทำความตกลงการค�าเสร�”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จัย, 2549

  • การจัดทำระบบสารสนเทศเพ�่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาที่อยู�อาศัย,
     รายงานว�จัยเสนอต�อการเคหะแห�งชาติ, 2548   

  • การพัฒนาข�ดความสามารถของกิจการว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
      (SMEs) ในการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐ,รายงานการว�จัยเสนอต�อ
      สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐต�อประเทศไทย,    
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านทรัพย�สินทางป�ญญาต�อประเทศไทย, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • การลงทุนและการเป�ดเสร�ภาคบร�การในการเจรจา JTEPA, รายงานว�จัย    
      เสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2548   

  • ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs   ไทยต�อการทำความตกลง   
      การค�าเสร�ไทย-สหรัฐอเมร�กา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ 
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2548  

  • สือ่ดิจ�ตัล และเทคโนโลยีส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • บทสังเคราะห�การปฏิรูปส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การกำกบัดูแลโครงสร�างส่ือว�ทยุและโทรทัศน�, รายงานการว�จัยในโครงการ   
      “การปฏิรูประบบส่ือ” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การประเมินผลการทำงานของฝ�ายอุตสาหกรรม (ฝ�าย 5) สำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, รายงานว�จัยเสนอต�อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน   
      10 ป� สกว., 2547

  • ยุทธศาสตร�ในการกำหนดนโยบายส�งเสร�มกิจการว�สาหกิจขนาดกลาง   
      และขนาดย�อม (SMEs) ในการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อ 
      สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2547

  • การจัดทำรูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่อง
      มาจาก การเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม,  2547

  • ยุทธศาสตร�และแนวทางในการเตร�ยมความพร�อมของภาคอุตสาหกรรม
      ไทย อันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO ท่ีกรุงโดฮา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม, 2547 

  • ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547  

  • ผลกระทบของการแปลงค�าสัมปทานเป�นภาษ�สรรพสามิต, สถาบันว�จัยเพ�อ่
      การพัฒนาประเทศไทย, 2546 (www.tdri.or.th)

  • การจัดสรรคลื่นความถี่, รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูป     
      ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน  
      การว�จัย, 2546

  • การคุ�มครองผู�บร�โภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
     “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • คู�มือประชาชนด�านโทรคมนาคม รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการ
      ปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การกำกับดูแลอัตราค�าบร�การโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
      “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงาน     
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การเช�่อมต�อโครงข�าย, รายงานการว�จัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูป
      ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย,
      2546

  • การสร�างความน�าเช�อ่ถือของหน�วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม,รายงาน
      การว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของ
      ประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • สภาพตลาดโทรคมนาคมในต�างประเทศและประเทศไทย, รายงานการว�จัย
      ในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”    
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การไร�ประสิทธิภาพและความล�มเหลวของระบบตลาด กรณีศึกษาป�ญหา   
      การลุกลามในตลาดหลักทรัพย�ระหว�างประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อ 
      สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร�, 2546

  • โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพ�อ่การวางแผนค�าใช�จ�าย
      ในการปรับปรุงการบันทึกข�อมูลคมนาคมและการส่ือสาร, รายงานความก�าวหน�า    
      เสนอต�อสำนักบัญช�ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
      เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2546 

  • แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซ�้อจัดจ�าง    
      ภาครัฐ, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546

  • การเปร�ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาและส�งเสร�มว�สาหกิจ   
      ขนาดกลางและขนาดย�อมในประเทศไทย ญ่ีปุ�น ฝรั�งเศส และออสเตรเลีย,  รายงาน     
      ว�จัยเสนอต�อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ�อ่การพัฒนาประเทศ, 2546

  • ต�นทุนและประโยชน�ของการใช� EDI ในอุตสาหกรรมยานยนต�และอุตสาหกรรม
      ค�าปลีก, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย 2546

  • โครงสร�างตลาดส่ือว�ทยุและโทรทัศน�, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูป
      ระบบส่ือ” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • วัตถุประสงค� ภาพที่พ�งปรารถนา และหลักการที่ควรจะเป�นของระบบสื่อ,     
      รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ”เสนอต�อสำนักงานกองทุน    
      สนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การทำความตกลงการค�าเสร�ไทย-สหรัฐ,รายงานว�จัยเสนอต�อหอการค�า    
      สหรัฐในประเทศไทยและสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซ�ยน, 2546

  • การประเมินผลงานสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข,  สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนา
      ประเทศไทย, 2545

  • การประเมินผลกระทบของชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได�รับการ
      สนับสนุนจากสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา   
      ประเทศไทย, 2545

  • ยุทธศาสตร�และป�จจัยสำคัญในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�งผลต�อ      
      การเร�ยนการสอน, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
      แห�งชาติ, 2545

  • ต�นทุนของโครงสร�างพ�น้ฐานในประเทศไทย: กรณีศึกษาบร�การโทรคมนาคม,   
      เอกสารประกอบการสัมมนาว�ชาการประจำป� 2545, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2545

  • การจัดทำข�อเสนอระบบการว�จัยประเทศ:  ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ�่อ    
      การพาณิชย�, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2545

  • เราจำเป�นต�องแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมหร�อไม�, สถาบันว�จัยเพ�่อ
      การพัฒนาประเทศไทย, 2545 (www.tdri.or.th)

  • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซ�้อจัดจ�างทางอิเล็กทรอนิกส� ของภาครัฐ    
      สำหรับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�,  รายงานว�จัยเสนอต�อศูนย�   
      เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ, 2545

  • e-Commerce ในธุรกิจจร�ง – เร�ยนรู�จากกรณีศึกษาเด�นทั�วโลก, ศูนย�พัฒนา
     พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�, ( NECTEC ), จัดจำหน�ายโดย บร�ษัท ซ�เอ็ดยูเคชั�น จำกัด    
      (มหาชน), 2545

  • ผลของกฎระเบียบต�อว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม, เอกสารประกอบ    
      การสัมมนาว�ชาการประจำป� 2545, สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย,  2545

  • ผลกระทบต�อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการผลิต: ศึกษากรณี
      อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย,2545

  • ผลกระทบของกฎหมายต�อธุรกิจ SMEs, รายงานการว�จัยเสนอต�อ GTZ,     
      กรกฎาคม 2545

  • การพัฒนาบุคลากรของ SMEs, รายงานว�จัยสนอต�อ JETRO, 
      มิถุนายน 2545 

  • การปฏิรูประบบสนับสนุนการว�จัย-พัฒนาเช�งพาณิชย�และการสร�าง 
      นวัตกรรมในภาคเอกชน, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 
      2545

  • โครงการประยุกต�ใช�รูปแบบการพัฒนากำลังคน,สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2545

  • การสร�างแนวร�วมในการผลักดันนโยบายแข�งขันทางการค�า, รายงานว�จัย 
      เสนอต�อธนาคารโลก, 2545

  • สภาพป�ญหาและแนวโน�มของแรงงานเด็กในประเทศไทย, สถาบันว�จัยเพ�อ่     
      การพัฒนาประเทศไทย, 2544

  • อนาคตอินเทอร�เน็ตในประเทศไทย ใครกำหนด?, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2544 (www.tdri.or.th)

  • นโยบายอินเทอร�เน็ตสำหรับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อศูนย�
      เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ, 2544
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     โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานคณะกรรม    
     การนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง, 2553

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจระหว�าง
     ประเทศของไทย ระยะที่ 1,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม, 2553

  • การเพ�่อประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ป�งบประมาณ 2545-2551,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ,   
     2553

  • การส�งเสร�มบทบาทของุอตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 2, 2553

  • การพัฒนากฎหมายว�าด�วยการกำหนดค�าเสียหายในเช�งลงโทษมาใช�ใน
     ประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม,    
      2552

  • ว�กฤตการณ�ประเทศไทยและทางออก,เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
      การสร�างเสร�มสุขภาพ, 2552

  • การว�เคราะห�ต�นทุนและผลประโยชน�การเข�าเป�นสมาช�กภาคีความตกลง
     ว�าด�วยการจัดซ�้อโดยรัฐในองค�การการค�าโลกของประเทศไทย,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2552

  • การส�งเสร�มบทบาทของอุตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 1, 2552

  • การแสวงหาผลประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (การศึกษาผลกระทบ             
     ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงเขตการค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป    
     และความตกลงว�าด�วยความเป�นหุ�นส�วนและความร�วมมือระหว�างไทยและ
     ประชาคมยุโรป), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,   
     2552

  • การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของประเทศไทยและการเตร�ยมการรองรับ
     ผลกระทบจากการเจรจาเขตการค�าเสร�ในประเด็นสิทธิบัตรยา, รายงานว�จัย
     เสนอต�อกรมทรัพย�สินทางป�ญญา, 2552 

  • ร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคบร�การของประเทศ,รายงานว�จัยเสนอ
     ต�อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2552

  • การศึกษาโครงสร�างระบบการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐของประเทศญ่ีปุ�น,รายงาน
      ว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2551

  • การปรับปรุงแก�ไขและเฝ�าระวังกฎหมาย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2551

  • การเฝ�าระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน   
     การว�จัย, 2551

  •การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงหุ�นส�วน
     เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ�นและความตกลงหุ�นส�วนเศรษฐกิจอาเซ�ยน-ญี่ปุ�น),    
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงการค�า
     เสร�อาเซ�ยนและความตกลงการค�าเสร�อาเซ�ยน-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ
     สำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551   

  • การยกร�างกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สาธารณะ, 2550                          

  • การศึกษาความเป�นไปได�และแนวทางในการจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สำหรับ
     เด็กและครอบครัว, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การเตร�ยมความพร�อมของไทยสำหรับการเจาจาจัดทำความตกลงเขต
     การค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป: บทการค�าบร�การและการลงทุน, รายงาน
     ว�จัยเสนอ ต�อกรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศ กระทรวงการต�างประเทศ, 2550

  • การสร�างองค�ความรู�เพ�อ่การปฏิรูปการเมือง, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ(บรรณาธิการ),   
     2550

  • การประเมินกองทุนเง�นกู�ยืมเพ�่อการศึกษา, รายงานการว�จัยในโครงการ   
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ”  
     เสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินนโยบายการตร�งราคาน้ำมัน, รายงานการว�จัยในโครงการ    
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ” เสนอต�อ 
     มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองค�การการค�าโลก”, รายงานการว�จัย 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (กรณีความตกลงการค�า   
      เสร�ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดียและไทย-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ   
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549

  • การจัดทำกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีว�ทยุและโทรทัศน�สาธารณะและสร�าง
      กลไกสนับสนุนส่ือของชุมชน, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ,   
      2549

  • ยุทธศาสตร�ด�านทรัพย�สินทางป�ญญาเพ�อ่รองรับผลกระทบจากความตกลง
      การค�าเสร�ต�อ SMEs, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ    
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2549

  • การศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดซ�อ้จัดจ�างของภาครัฐของสหรัฐอเมร�กา
      เพ�่อประยุกต�ใช�กับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานมาตรฐาน
      ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2549

  • การค�าและการลงทุนระหว�างประเทศเพ�่อการพัฒนา, รายงานว�จัยสนอต�อ      
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย,การพัฒนาหัวข�อด�านว�จัยด�านการค�าและ    
     การลงทุนระหว�างประเทศที่มีความสำคัญ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2549

  • ข�อสังเกตต�อร�างความตกลง JTEPA, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการ
      ต�างประเทศ, 2549

  • การค�าบร�การและการลงทุนในกรอบความตกลงการค�าเสร�ระหว�าง ไทย-สหรัฐ,   
      รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2549

  • กลไกในการให�ข�อมูลท่ีเก่ียวกับการเป�ดเสร�ทางการค�าแก�ประชาชน, รายงาน
      ว�จัยในโครงการ“การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบ     
      ด�านลบจากการทำความตกลงการค�าเสร�” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
      การว�จัย, 2549

  • ประสบการณ�ของการเป�ดเสร�ทางการค�าในต�างประเทศ, รายงานว�จัยในโครงการ  
      “การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด�านลบจากการ
      ทำความตกลงการค�าเสร�”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จัย, 2549

  • การจัดทำระบบสารสนเทศเพ�่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาที่อยู�อาศัย,
     รายงานว�จัยเสนอต�อการเคหะแห�งชาติ, 2548   

  • การพัฒนาข�ดความสามารถของกิจการว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
      (SMEs) ในการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐ,รายงานการว�จัยเสนอต�อ
      สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐต�อประเทศไทย,    
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านทรัพย�สินทางป�ญญาต�อประเทศไทย, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • การลงทุนและการเป�ดเสร�ภาคบร�การในการเจรจา JTEPA, รายงานว�จัย    
      เสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2548   

  • ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs   ไทยต�อการทำความตกลง   
      การค�าเสร�ไทย-สหรัฐอเมร�กา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ 
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2548  

  • สือ่ดิจ�ตัล และเทคโนโลยีส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • บทสังเคราะห�การปฏิรูปส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การกำกบัดูแลโครงสร�างส่ือว�ทยุและโทรทัศน�, รายงานการว�จัยในโครงการ   
      “การปฏิรูประบบส่ือ” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การประเมินผลการทำงานของฝ�ายอุตสาหกรรม (ฝ�าย 5) สำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, รายงานว�จัยเสนอต�อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน   
      10 ป� สกว., 2547

  • ยุทธศาสตร�ในการกำหนดนโยบายส�งเสร�มกิจการว�สาหกิจขนาดกลาง   
      และขนาดย�อม (SMEs) ในการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อ 
      สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2547

  • การจัดทำรูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่อง
      มาจาก การเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม,  2547

  • ยุทธศาสตร�และแนวทางในการเตร�ยมความพร�อมของภาคอุตสาหกรรม
      ไทย อันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO ท่ีกรุงโดฮา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม, 2547 

  • ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547  

  • ผลกระทบของการแปลงค�าสัมปทานเป�นภาษ�สรรพสามิต, สถาบันว�จัยเพ�อ่
      การพัฒนาประเทศไทย, 2546 (www.tdri.or.th)

  • การจัดสรรคลื่นความถี่, รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูป     
      ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน  
      การว�จัย, 2546

  • การคุ�มครองผู�บร�โภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
     “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • คู�มือประชาชนด�านโทรคมนาคม รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการ
      ปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การกำกับดูแลอัตราค�าบร�การโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
      “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงาน     
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การเช�่อมต�อโครงข�าย, รายงานการว�จัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูป
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  • ทางด�วนข�อมูล: ข�อเสนอเพ�อ่การพัฒนาประเทศ,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2540

  • แผนหลักการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา 
      ประเทศไทย, 2540

  • แผนกลยุทธ�กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539-2544,  
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540
     การอำนวยความสะดวกทางการค�าในเอเปค,  สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา 
ประเทศไทย, 2540
     การจัดทำดัชนีช�้วัดเพ�่อประเมินผลระดับฝ�ายของทศท, รายงานว�จัยเสนอ 
ต�อองค�การโทรศัพท�แห�งประเทศไทย (ทศท.), 2539
      ผลกระทบต�อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการผลิต: 
ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ�า, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539 



  • คู�มือประชาชนรู�ทันคอรัปชั�น, รายงานเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
     การว�จัย, 2556

  • จัดทำยุทธศาสตร�การปฏิรูปการศึกษาขั�นพ�้นฐานให�เกิดความรับผิดชอบ,   
     รายงานเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน, 2556

  • การว�เคราะห�และติดตามร�างกฎหมาย,รายงานเสนอต�อสถาบันพระปกเกล�า,    
     2556

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ      
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 4), รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

  • ศึกษาแนวทางการย�ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช�แรงงานเข�มข�น
     ไปยังประเทศเพ�่อนบ�าน (สิ�งทอและเคร�่องนุ�งห�ม, รองเท�าและเคร�่องหนัง,       
     อัญมณีและเคร�อ่งประดับ) ,รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
     กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

  • สำรวจตลาดซอฟต�แวร�และบร�การซอฟต�แวร� ประจำป� 255และคาดการณ�
     ป� 2556, รายงานเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ     
     (องค�การมหาชน) , 2556

  • จัดทำยุทธศาสตร�ที ่เหมาะสมในการบร�หารจัดการการว�จัยพัฒนาและ
     อุตสาหกรรมช�วเวชภัณฑ�ของประเทศไทย,เสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการ
     นโยบายว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ, 2556

  • ปรับปรุงการสำรวจตลาดซอฟต�แวร�และบร�การซอฟต�แวร�, รายงานเสนอ  
     ต�อสำนักงานส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน), 
     2556

  • การประเมินผลการว�จัยของประเทศ, รายงานเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการ 
      ว�จัยแห�งชาติ, 2555

  • จัดทำกรอบนโยบายโทรคมนาคมแห�งชาติ,รายงานเสนอต�อสำนักงานปลัด 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 3),รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555

  • สำรวจตลาดซอฟต�แวร�และซอฟต�แวร�บร�การ.รายงานเสนอต�อสำนักงาน
     ส�งเสร�มอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน), 2555

  • สภาผู�แทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย�างไร,      
     รายงานเสนอต�อสถาบันพระปกเกล�า, 2555

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจ
     ระหว�างประเทศของไทย (ระยะที่ 2), รายงานเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
      

 • “คลังสมอง” ของประเทศไทย, รายงานเสนอต�อสถาบันคลังสมองของชาติ,   
     2554

  • การปรับปรุงนิติบัญญัติของไทยเพ�่อส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของประชาชน,      
     รายงานว�จัยเสนอต�อแผนงานสร�างเสร�มนโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.), 2555

  • นิติเศรษฐศาสตร�ของระบบยุติธรรมทางอาญา, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ�
     ในโครงการ “การว�เคราะห�กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     ด�วยเศรษฐศาสตร�” รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จัย    
     (สกว.), 2554

  • นิติเศรษฐศาสตร�ว�าด�วยกฎหมายเช�ค, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ�
     ในโครงการ“การว�เคราะห�กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     ด�วยเศรษฐศาสตร�” รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย    
     (สกว.), 2554

  • โครงสร�างการจัดซ�อ้โดยรัฐของสมาช�กอาเซ�ยนภายใต�เขตการค�าเสร�อาเซ�ยน,    
     รายงานว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2554

  • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต�โครงการการพัฒนาการรวมกลุ�ม
     และเช� ่อมโยงอุตสาหกรรม, รายงานเสนอต�อสำนักพัฒนาการจัดการ
     อุตสาหกรรม, 2554

  • การจัดรูปองค�กรคุ�มครองผู�บร�โภคด�านกิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน�     
     และกิจการโทรคมนาคม, รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันคุ�มครองผู�บร�โภค
     ในกิจการโทรคมนาคม, 2554

  • การศึกษาผลกระทบต�อ บร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จากพระราชบัญญัติ    
     องค�กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการว�ทยุกระจายเสียง 
     ว�ทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม�, รายงานว�จัยเสนอต�อบร�ษัท 
     อสมท จำกัด (มหาชน), 2553

  • การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก�ไขป�ญหาจากการออกใบอนุญาตบร�การ
     โทรศัพท�เคล่ือนท่ีระบบ 3G ต�อบร�ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบร�ษัท กสท    
     โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานคณะกรรม    
     การนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง, 2553

  • การเพ��มข�ดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต�นโยบายเศรษฐกิจระหว�าง
     ประเทศของไทย ระยะที่ 1,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
     อุตสาหกรรม, 2553

  • การเพ�่อประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ป�งบประมาณ 2545-2551,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ,   
     2553

  • การส�งเสร�มบทบาทของุอตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 2, 2553

  • การพัฒนากฎหมายว�าด�วยการกำหนดค�าเสียหายในเช�งลงโทษมาใช�ใน
     ประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม,    
      2552

  • ว�กฤตการณ�ประเทศไทยและทางออก,เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
      การสร�างเสร�มสุขภาพ, 2552

  • การว�เคราะห�ต�นทุนและผลประโยชน�การเข�าเป�นสมาช�กภาคีความตกลง
     ว�าด�วยการจัดซ�้อโดยรัฐในองค�การการค�าโลกของประเทศไทย,     
     รายงานว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2552

  • การส�งเสร�มบทบาทของอุตสาหกรรม ICTเพ�อ่การสนับสนุนการเจร�ญเติบโต
     ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร ระยะที่ 1, 2552

  • การแสวงหาผลประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (การศึกษาผลกระทบ             
     ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงเขตการค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป    
     และความตกลงว�าด�วยความเป�นหุ�นส�วนและความร�วมมือระหว�างไทยและ
     ประชาคมยุโรป), รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,   
     2552

  • การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของประเทศไทยและการเตร�ยมการรองรับ
     ผลกระทบจากการเจรจาเขตการค�าเสร�ในประเด็นสิทธิบัตรยา, รายงานว�จัย
     เสนอต�อกรมทรัพย�สินทางป�ญญา, 2552 

  • ร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคบร�การของประเทศ,รายงานว�จัยเสนอ
     ต�อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2552

  • การศึกษาโครงสร�างระบบการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐของประเทศญ่ีปุ�น,รายงาน
      ว�จัยเสนอต�อกรมบัญช�กลาง, 2551

  • การปรับปรุงแก�ไขและเฝ�าระวังกฎหมาย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2551

  • การเฝ�าระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน   
     การว�จัย, 2551

  •การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงหุ�นส�วน
     เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ�นและความตกลงหุ�นส�วนเศรษฐกิจอาเซ�ยน-ญี่ปุ�น),    
     รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสร� (กรณีความตกลงการค�า
     เสร�อาเซ�ยนและความตกลงการค�าเสร�อาเซ�ยน-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ
     สำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551   

  • การยกร�างกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สาธารณะ, 2550                          

  • การศึกษาความเป�นไปได�และแนวทางในการจัดตั�งสถานีโทรทัศน�สำหรับ
     เด็กและครอบครัว, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การเตร�ยมความพร�อมของไทยสำหรับการเจาจาจัดทำความตกลงเขต
     การค�าเสร�อาเซ�ยน-สหภาพยุโรป: บทการค�าบร�การและการลงทุน, รายงาน
     ว�จัยเสนอ ต�อกรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศ กระทรวงการต�างประเทศ, 2550

  • การสร�างองค�ความรู�เพ�อ่การปฏิรูปการเมือง, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
     กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ(บรรณาธิการ),   
     2550

  • การประเมินกองทุนเง�นกู�ยืมเพ�่อการศึกษา, รายงานการว�จัยในโครงการ   
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ”  
     เสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินนโยบายการตร�งราคาน้ำมัน, รายงานการว�จัยในโครงการ    
     “การประเมินนโยบายสาธารณะด�านสังคมด�วยว�ธีการเศรษฐมิติ” เสนอต�อ 
     มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2550

  • การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองค�การการค�าโลก”, รายงานการว�จัย 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2550

  • การแสวงหาประโยชน�จากข�อตกลงการเป�ดเสร� (กรณีความตกลงการค�า   
      เสร�ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดียและไทย-จ�น),รายงานว�จัยเสนอต�อ   
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549

  • การจัดทำกฎหมายเพ�่อจัดตั�งสถานีว�ทยุและโทรทัศน�สาธารณะและสร�าง
      กลไกสนับสนุนส่ือของชุมชน, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ,   
      2549

  • ยุทธศาสตร�ด�านทรัพย�สินทางป�ญญาเพ�อ่รองรับผลกระทบจากความตกลง
      การค�าเสร�ต�อ SMEs, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ    
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2549

  • การศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดซ�อ้จัดจ�างของภาครัฐของสหรัฐอเมร�กา
      เพ�่อประยุกต�ใช�กับประเทศไทย, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานมาตรฐาน
      ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2549

  • การค�าและการลงทุนระหว�างประเทศเพ�่อการพัฒนา, รายงานว�จัยสนอต�อ      
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย,การพัฒนาหัวข�อด�านว�จัยด�านการค�าและ    
     การลงทุนระหว�างประเทศที่มีความสำคัญ, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2549

  • ข�อสังเกตต�อร�างความตกลง JTEPA, รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการ
      ต�างประเทศ, 2549

  • การค�าบร�การและการลงทุนในกรอบความตกลงการค�าเสร�ระหว�าง ไทย-สหรัฐ,   
      รายงานว�จัยเสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2549

  • กลไกในการให�ข�อมูลท่ีเก่ียวกับการเป�ดเสร�ทางการค�าแก�ประชาชน, รายงาน
      ว�จัยในโครงการ“การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบ     
      ด�านลบจากการทำความตกลงการค�าเสร�” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
      การว�จัย, 2549

  • ประสบการณ�ของการเป�ดเสร�ทางการค�าในต�างประเทศ, รายงานว�จัยในโครงการ  
      “การมีส�วนร�วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด�านลบจากการ
      ทำความตกลงการค�าเสร�”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน การว�จัย, 2549

  • การจัดทำระบบสารสนเทศเพ�่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาที่อยู�อาศัย,
     รายงานว�จัยเสนอต�อการเคหะแห�งชาติ, 2548   

  • การพัฒนาข�ดความสามารถของกิจการว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
      (SMEs) ในการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐ,รายงานการว�จัยเสนอต�อ
      สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านการจัดซ�้อจัดจ�างภาครัฐต�อประเทศไทย,    
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • ผลกระทบจากความตกลงด�านทรัพย�สินทางป�ญญาต�อประเทศไทย, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสถาบันว�จัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548

  • การลงทุนและการเป�ดเสร�ภาคบร�การในการเจรจา JTEPA, รายงานว�จัย    
      เสนอต�อกระทรวงการต�างประเทศ, 2548   

  • ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs   ไทยต�อการทำความตกลง   
      การค�าเสร�ไทย-สหรัฐอเมร�กา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจ 
      ขนาดกลางและขนาดย�อม, 2548  

  • สือ่ดิจ�ตัล และเทคโนโลยีส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • บทสังเคราะห�การปฏิรูปส่ือ, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” 
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การกำกบัดูแลโครงสร�างส่ือว�ทยุและโทรทัศน�, รายงานการว�จัยในโครงการ   
      “การปฏิรูประบบส่ือ” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2547

  • การประเมินผลการทำงานของฝ�ายอุตสาหกรรม (ฝ�าย 5) สำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, รายงานว�จัยเสนอต�อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน   
      10 ป� สกว., 2547

  • ยุทธศาสตร�ในการกำหนดนโยบายส�งเสร�มกิจการว�สาหกิจขนาดกลาง   
      และขนาดย�อม (SMEs) ในการจัดซ�อ้จัดจ�างภาครัฐ, รายงานว�จัยเสนอต�อ 
      สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญช�กลาง, 2547

  • การจัดทำรูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่อง
      มาจาก การเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี,รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม,  2547

  • ยุทธศาสตร�และแนวทางในการเตร�ยมความพร�อมของภาคอุตสาหกรรม
      ไทย อันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO ท่ีกรุงโดฮา, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงาน
      เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม, 2547 

  • ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเป�ดเสร�แบบทว�ภาคี, 
      รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547  

  • ผลกระทบของการแปลงค�าสัมปทานเป�นภาษ�สรรพสามิต, สถาบันว�จัยเพ�อ่
      การพัฒนาประเทศไทย, 2546 (www.tdri.or.th)

  • การจัดสรรคลื่นความถี่, รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูป     
      ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุน  
      การว�จัย, 2546

  • การคุ�มครองผู�บร�โภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
     “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • คู�มือประชาชนด�านโทรคมนาคม รายงานการว�จัยในโครงการ“แนวทางการ
      ปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต�อสำนักงานกองทุน
      สนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การกำกับดูแลอัตราค�าบร�การโทรคมนาคม, รายงานการว�จัยในโครงการ      
      “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงาน     
      กองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การเช�่อมต�อโครงข�าย, รายงานการว�จัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูป
      ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย,
      2546

  • การสร�างความน�าเช�อ่ถือของหน�วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม,รายงาน
      การว�จัยในโครงการ“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของ
      ประเทศไทย” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • สภาพตลาดโทรคมนาคมในต�างประเทศและประเทศไทย, รายงานการว�จัย
      ในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”    
      เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การไร�ประสิทธิภาพและความล�มเหลวของระบบตลาด กรณีศึกษาป�ญหา   
      การลุกลามในตลาดหลักทรัพย�ระหว�างประเทศ, รายงานว�จัยเสนอต�อ 
      สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร�, 2546

  • โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพ�อ่การวางแผนค�าใช�จ�าย
      ในการปรับปรุงการบันทึกข�อมูลคมนาคมและการส่ือสาร, รายงานความก�าวหน�า    
      เสนอต�อสำนักบัญช�ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
      เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2546 

  • แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซ�้อจัดจ�าง    
      ภาครัฐ, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546

  • การเปร�ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาและส�งเสร�มว�สาหกิจ   
      ขนาดกลางและขนาดย�อมในประเทศไทย ญ่ีปุ�น ฝรั�งเศส และออสเตรเลีย,  รายงาน     
      ว�จัยเสนอต�อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ�อ่การพัฒนาประเทศ, 2546

  • ต�นทุนและประโยชน�ของการใช� EDI ในอุตสาหกรรมยานยนต�และอุตสาหกรรม
      ค�าปลีก, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย 2546

  • โครงสร�างตลาดส่ือว�ทยุและโทรทัศน�, รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูป
      ระบบส่ือ” เสนอต�อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย, 2546

  • วัตถุประสงค� ภาพที่พ�งปรารถนา และหลักการที่ควรจะเป�นของระบบสื่อ,     
      รายงานการว�จัยในโครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ”เสนอต�อสำนักงานกองทุน    
      สนับสนุนการว�จัย, 2546

  • การทำความตกลงการค�าเสร�ไทย-สหรัฐ,รายงานว�จัยเสนอต�อหอการค�า    
      สหรัฐในประเทศไทยและสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซ�ยน, 2546

  • การประเมินผลงานสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข,  สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนา
      ประเทศไทย, 2545

  • การประเมินผลกระทบของชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได�รับการ
      สนับสนุนจากสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนา   
      ประเทศไทย, 2545

  • ยุทธศาสตร�และป�จจัยสำคัญในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�งผลต�อ      
      การเร�ยนการสอน, รายงานว�จัยเสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
      แห�งชาติ, 2545

  • ต�นทุนของโครงสร�างพ�น้ฐานในประเทศไทย: กรณีศึกษาบร�การโทรคมนาคม,   
      เอกสารประกอบการสัมมนาว�ชาการประจำป� 2545, สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2545

  • การจัดทำข�อเสนอระบบการว�จัยประเทศ:  ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ�่อ    
      การพาณิชย�, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 2545

  • เราจำเป�นต�องแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมหร�อไม�, สถาบันว�จัยเพ�่อ
      การพัฒนาประเทศไทย, 2545 (www.tdri.or.th)

  • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซ�้อจัดจ�างทางอิเล็กทรอนิกส� ของภาครัฐ    
      สำหรับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�,  รายงานว�จัยเสนอต�อศูนย�   
      เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ, 2545

  • e-Commerce ในธุรกิจจร�ง – เร�ยนรู�จากกรณีศึกษาเด�นทั�วโลก, ศูนย�พัฒนา
     พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�, ( NECTEC ), จัดจำหน�ายโดย บร�ษัท ซ�เอ็ดยูเคชั�น จำกัด    
      (มหาชน), 2545

  • ผลของกฎระเบียบต�อว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม, เอกสารประกอบ    
      การสัมมนาว�ชาการประจำป� 2545, สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย,  2545

  • ผลกระทบต�อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการผลิต: ศึกษากรณี
      อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�, สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย,2545

  • ผลกระทบของกฎหมายต�อธุรกิจ SMEs, รายงานการว�จัยเสนอต�อ GTZ,     
      กรกฎาคม 2545

  • การพัฒนาบุคลากรของ SMEs, รายงานว�จัยสนอต�อ JETRO, 
      มิถุนายน 2545 

  • การปฏิรูประบบสนับสนุนการว�จัย-พัฒนาเช�งพาณิชย�และการสร�าง 
      นวัตกรรมในภาคเอกชน, รายงานว�จัยเสนอต�อมูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ, 
      2545

  • โครงการประยุกต�ใช�รูปแบบการพัฒนากำลังคน,สถาบันว�จัยเพ�่อการ
      พัฒนาประเทศไทย, 2545

  • การสร�างแนวร�วมในการผลักดันนโยบายแข�งขันทางการค�า, รายงานว�จัย 
      เสนอต�อธนาคารโลก, 2545

  • สภาพป�ญหาและแนวโน�มของแรงงานเด็กในประเทศไทย, สถาบันว�จัยเพ�อ่     
      การพัฒนาประเทศไทย, 2544
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