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การศึกษา  

2540 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลย◌ีสารสนเทศ (M.S. Information 

Technology) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร ลาดกระบงั 

2535 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

 

การอบรมและดงูานท่ีสาํคญั 

2554 E-Procurement Learning Series: Leveraging Technology and Learning to 

Foster Consensus for Results (Indonesia, Malaysia, The Philippines, Thailand 

and Vietnam) May 6 – Jun 17, 2011, Bangkok, Thailand 

 

2551 

 

 

 

 

 

2548 

 

 

ดงูานระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัของประเทศญีปุ่น่  

- กระทรวงการคลงั 

- สาํนกังานทบทวนเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นการจดัซือ้ภาครฐั (OGPR) 

- คณะกรรมการการคา้ทีเ่ป็นธรรม 

ระหว่างวนัที ่7-8 ตุลาคม 2551 

 

“Program on Technology Licensing for ASEAN Countries” by The Association 

for Overseas Technical Scholarship (AOTS), Singapore (September 28 – 
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2547 

 

 

 

 

2546 

 

 

 

 

2545 

 

 

 

 

October 1, 2005)  

 

ดงูานระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัของรฐับาลกลางประเทศสหรฐัอเมรกิา ณ 

วอชงิตนั ด.ีซ ีประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหว่างวนัที ่13-21 กนัยายน 2548  

 

“Program on Investment Appraisal and Risk Analysis”  A joint program by 

John Deutsch International Executive Programs and TDRI, Bangkok Thailand 

(August 30 – September 17, 2004) 

 

“Promoting SME Access and e-Procurement Initiatives within Government 

Procurement Markets in the Asia-Pacific Region”  Workshops and Symposium 

APEC Thailand 2003 (August 13-14, 2003) 

 

 

“Public Procurement Reform Toward International Level” International Trade 

Centre UNCTAD/WTO Public Procurement Training System, Bangkok  

(November 14, 2002) 

 

“The 3rd Leadership Training in Electronic Procurement Application” Electronic 

Commerce Resource Center NECTEC/NSTDA, College of Management 

Mahidol University, Bangkok (July 22-23, 2002) 

 

 

งานวิจยั  

การประเมนิองคก์รและ

นโยบาย 

การประเมนิผลการทาํงานของฝา่ยอุตสาหกรรม (ฝา่ย 5) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั, นําเสนอต่อคณะกรรมการประเมนิผลการดาํเนินงาน 10 ปี สกว., 2547 

 

การจดัทาํแผน ผลกระทบต่อบรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน) จากพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่น

ความถีแ่ละการกาํกบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคม ฉบบัใหม,่ นําเสนอต่อ บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน), 2553 

 

การศกึษาการจดัรปูแบบองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม, นําเสนอต่อ สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการ

โทรคมนาคม สาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.), 2554 

 

นโยบายการจดัซือ้จดั “การแสวงหาผลตอบแทนสว่นเกนิในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั”, การปฏริปู
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จา้งภาครฐั  เศรษฐกจิเพือ่ความเป็นธรรมทางสงัคม, เสนอต่อ สาํนกังานกองทนุสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.), พฤษภาคม 2553 

 

โครงการวเิคราะหต์น้ทนุและผลประโยชน์การเขา้เป็นสมาชกิภาคคีวามตกลงว่า

ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งโดยรฐัในองคก์ารการคา้โลกของประเทศไทย, รายงาน

วจิยัเสนอต่อสาํนกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครฐั กรมบญัชกีลาง 

กระทรวงการคลงั, ตุลาคม 2552 

 

โครงการศกึษาโครงสรา้งระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัของประเทศญีปุ่น่, 

รายงานวจิยัเสนอต่อสาํนกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดภุาครฐั กรมบญัชกีลาง 

กระทรวงการคลงั, กนัยายน 2551 

 

การศกึษาแนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัของสหรฐัอเมรกิา

เพือ่ประยกุตใ์ชก้บัประเทศไทย, รายงานวจิยัเสนอต่อสาํนกัพฒันามาตรฐาน

ระบบพสัดภุาครฐั กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั, ธนัวาคม 2549 

 

The Assessment of Thailand’s National Procurement System, prepared 

for The Office for Public Procurement Management, The Comptroller 

General’s Department, submitted to World Bank, May 20, 2005 

 

ผลกระทบและแนวทางการเจรจาการคา้เสรแีบบทวภิาค:ี การจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐั ทรพัยส์นิทางปญัญา การลงทนุและการคา้บรกิาร, รายงานวจิยันําเสนอ

ต่อสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั, เมษายน 2548 

 

ยทุธศาสตรใ์นการกาํหนดนโยบายสง่เสรมิกจิการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) ในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั, รายงานวจิยันําเสนอต่อสาํนกั

พฒันามาตรฐานระบบพสัดภุาครฐั กรมบญัชกีลาง, มกราคม 2548 

 

แนวทางการพฒันาระบบ e-Procurement ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งของ

ภาครฐั, รายงานการวจิยันําเสนอต่อศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต,ิ เมษายน 2546 

 

 

 

นโยบายอตุสาหกรรม

และเทคโนโลย ี 

โครงการสง่เสรมิบทบาทอตุสาหกรรม ICT เพือ่การสนบัสนุนการเจรญิเตบิโต

ของเศรษฐกจิประเทศ, เสนอต่อ สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร (ระยะที ่2), 2553 
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โครงการสง่เสรมิบทบาทอตุสาหกรรม ICT เพือ่การสนบัสนุนการเจรญิเตบิโต

ของเศรษฐกจิประเทศ, เสนอต่อ สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร, 2552 

 

โครงการศกึษาเพือ่จดัทาํยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคบรกิารของประเทศ, เสนอ

ต่อ สาํนกังานคระกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ เมษายน 

2552 

 

ตน้ทนุและประโยชน์ของการใชร้ะบบแลกเปลีย่นขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(Electronic Data Interchange - EDI), สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย

, ตุลาคม 2546 

 

นโยบายการ

แกป้ญัหาความ

ยากจน  

“คนจน จนลงอยา่งไรจากวกิฤตเศรษฐกจิ” ความรูน้กัเศรษฐศาสตรไ์ทยปี 2543 

สมชาย หาญหริญั (บรรณาธกิาร), สมาคมเศรษฐศาสตรแ์หง่ประเทศไทย, 

2543 

 

การปฏริปูสือ่ ผลกระทบต่อบรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน) จากพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร

คลื่นความถีแ่ละการกาํกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคม ฉบบัใหม,่ เสนอต่อ บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน), 

กนัยายน 2553 

 

การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละแนวทางในการจดัตัง้สถานีโทรทศัน์สาํหรบัเดก็

และครอบครวั, เสนอต่อโครงการสง่เสรมิ สนบัสนุน และคุม้ครองสขุภาพและ

สทิธมินุษยชนดา้นเดก็ เยาวชน และครอบครวั ภายใตม้ลูนธิสิาธารณสขุ

แหง่ชาต ิ(มสช.), กมุภาพนัธ ์2550 

 

 

 

ปรบัปรงุเมือ่ 23 มถุินายน 2554 
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