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โครงการธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย เสนอตอสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบตอธุรกิจ SMEs: ศึกษา
เฉพาะกรณีการวิเคราะหการบังคับใชหรือการบัญญัติกฎหมายที่คุมครอง 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
แขงขันตามโครงการสงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เกื้อหนุนตอการสงออก 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
 โครงการดัชนีชี้วัดดานการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน พฤษภาคม 2546
 การศึ ก ษาแนวทางการกํ ากั บดู แ ลธนาคารออมสิ น เพื่ อ ความคล อ งตั ว ในการบริ ห ารงานและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของธนาคารออมสิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอธนาคารออมสิน
พฤษภาคม 2546
 ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ธันวาคม 2546
 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงบประมาณ มกราคม 2547
 โครงการศึกษาภาพรวมของระบบการจัดสรรงบประมาณตามวิธีการงบประมาณใหม สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงบประมาณ พฤษภาคม 2547
 โครงการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางในการจั ด เตรี ย มความพร อ มของภาคอุ ต สาหกรรมไทยอั น
เนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหมที่กรุงโดฮา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2547
 โครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธันวาคม 2547

2



















โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทยสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีนาคม 2548
โครงการวิ จั ย ผลกระทบและแนวทางการเจรจาการค า เสรี แ บบทวิ ภ าคี : การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ทรัพยสินทางปญญา การลงทุน และการคาบริการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เมษายน 2548
โครงการการจัดทําเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ในภาคการขนสงและโลจิสติกส สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย มิถุนายน 2548
โครงการปรับปรุงนโยบายการแขงขันของประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กุมภาพันธ 2549
โครงการวิ จั ย การค า บริ ก ารและการลงทุ น ในกรอบความตกลงการค า เสรี ร ะหว า งไทย-สหรั ฐ
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

รายงานภาษาอังกฤษ
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