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ข้อมูลส่วนตัว 

ทีท่าํงาน มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 
เลข 565 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1)  ถนนรามคาํแหง  แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 
โทร.  0-2718-5460 โทรสาร   0-2718-5461-2 

E-mail address yongyuth@tdri.or.th 

ทีบ้่าน  เลขท่ี 4  ซ.รามอินทรา 52 แขวงรามอินทรา  เขตคนันายาว   กรุงเทพฯ  10230 

  โทร.  0-2948-5577 

ประวตัิการศึกษา 

หลงัปริญญาเอก : มหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา, 1981-1982 

ปริญญาเอก : มหาวิทยาลยัแห่งรัฐเพน็ซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา, 1974-1979  

  สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

ปริญญาตรีและโท : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 1968-1973 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 1996 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการวจิยั ดา้นการพฒันาแรงงาน ฝ่ายการวิจยัทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

  พฒันาสงัคม, สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

 1994 - 1996 นกัวจิยัอาวโุส  ฝ่ายการวิจยัทรัพยากรมนุษยแ์ละพฒันาสงัคม, สถาบนัวิจยัเพื่อการ 

  พฒันาประเทศไทย 

 1989 - 1993 นกัวจิยั  ฝ่ายการวิจยัทรัพยากรมนุษยแ์ละพฒันาสงัคม, สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา
ประเทศไทย 

 1986 - 1989  รองศาสตราจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 1974 - 1985  อาจารยแ์ละผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการทีสํ่าคญัในปัจจุบัน 

1. กรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (รองประธานคนท่ี 1) 

2. กรรมการนโยบายและอาํนวยการจดัการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล (นอส.) 
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3. กรรมการสภาท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาแรงงานแห่งชาติ ชุดท่ี 15 

4. คณะอนุกรรมการอาํนวยการประสานงานกาํกบัดูแล และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล (2552-เป็นตน้ไป) 

5. อนุกรรมการพฒันากรอบยุทธศาสตร์การพฒันากาํลงัแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์(กพร.ปช.) 

6. คณะทาํงานพิจารณากาํหนดแนวทางการศึกษาประเภทหรือลกัษณะงานท่ีคนต่างดา้วอาจทาํได ้

7. คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 

8. กรรมการเพื่อพิจารณาโครงการวิจยัภายใตโ้ครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษาและพฒันา
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

9. คณะอนุกรรมการบริหารจดัการระบบการจา้งแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 

10. คณะอนุกรรมการสถิติ สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรเคหะองคป์ระกอบ 

11. คณะอนุกรรมการพิจารณาจดัทาํขอ้เสนอเร่ืองสงัคมผูสู้งอาย ุ

12. คณะทาํงานกาํหนดกรอบการวิจยัดา้นการคมนาคมขนส่งระบบราง 

13. คณะทาํงานกาํหนดกรอบวิจยัดา้นการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

14. คณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

15. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นแรงงานนอกระบบ 

16. คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์วิจัย : 

ด้านเกีย่วกบัเศรษฐกจิและทรัพยากรมนุษย์: 

พ.ศ. 2554-55 - Project on Combating the Worst Forms of Child Labor in Shrimp and Seafood 
Processing Areas in Thailand. (ILO/Phase II) 

พ.ศ. 2554-55 - โครงการวิจยัเชิงสํารวจสถานภาพตวับ่งช้ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง: 
กาํลงัแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาข้ึนไปเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน ในฐานะหวัหนา้โครงการ สภาการศึกษา 

พ.ศ. 2554-55 - โครงการวิจยัเชิงสํารวจสถานภาพตวับ่งช้ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง: 
ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ ในฐานะหวัหนา้โครงการ สภาการศึกษา 
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พ.ศ. 2554-54 - Project on Combating the Worst Forms of Child Labor in Shrimp and Seafood 
Processing Areas in Thailand. (ILO/Phase I) 

พ.ศ. 2554-55 - โครงการวิจัยการศึกษาความต้องการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพฒันา
กาํลงัคนในระดบักลุ่มจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร, ในฐานะหวัหนา้โครงการ  สภา
การศึกษา (Phase III) 

พ.ศ. 2554-54 - โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลอุปสงค์อุปทานกาํลงัคนเพื่อรองรับการวางแผนพฒันา
ภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี 3, ในฐานะหวัหนา้โครงการ  สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2554-54 - โครงการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์กรมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559, ในฐานะ
หวัหนา้โครงการ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2553-54 - โครงการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันากาํลงัคนของประเทศอนัเน่ืองมาจากผลการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในกรอบทุนมนุษยแ์ละผลิตภาพแรงงาน, ในฐานะหัวหน้า
โครงการ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2553-54 - โครงการความร่วมมือจดัทาํยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ ใน
ฐานะหวัหนา้โครงการ   สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พ.ศ. 2553-54 - โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมในการผลิตและพฒันากาํลงัคนเพื่อรองรับการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ในฐานะหัวหน้า
โครงการ  สภาการศึกษา 

พ.ศ. 2553-54 - โครงการชีวิตคนไทยในสองทศวรรษ, ในฐานะผูร่้วมวิจยั กองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พ.ศ. 2553-54 - Project on Child and Forced Labor in the Shrimp and Seafood Industries in 
Thailand : Macro Analysis of the Industry Structure. (ILO) 

พ.ศ. 2553-54 - Project on Economic Impact of Migration on Thailand. (The World Bank) 
พ.ศ. 2553-53 - โครงการศึกษาเพื่อหาคาํตอบท่ีย ัง่ยืนสําหรับผูพ้ลัดถ่ินตามแนวชายแดนไทย. 

(สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาฯ) 
พ.ศ. 2552-53 - โครงการวิจัยการศึกษาความต้องการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพฒันา

กาํลงัคนของประเทศ (แผนปฏิบติัการในระดบักลุ่มจงัหวดั), ในฐานะหัวหน้า
โครงการ  สภาการศึกษา (Phase II) 

พ.ศ. 2552-53 - โครงการวิจัยการศึกษาความต้องการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพฒันา
กาํลงัคนของประเทศ, ในฐานะหวัหนา้โครงการ  สภาการศึกษา (Phase I) 

พ.ศ. 2552-53 - โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลอุปสงค์อุปทานกาํลงัคนเพื่อรองรับการวางแผนพฒันา
ภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี 2, ในฐานะหวัหนา้โครงการ  สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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พ.ศ. 2552-53 - โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างพื้นท่ีอุตสาหกรรมและ
อาชีพ, รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการร่วม, สาํนกังานปลดัฯ กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2552-52 - โครงการพฒันายุทธศาสตร์การบริหารกาํลงัคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างอายขุา้ราชการ, รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั, (ก.พ.) 

พ.ศ. 2551-52 - โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลอุปสงค์อุปทานกาํลงัคนเพื่อรองรับการวางแผนพฒันา
อุตสาหกรรม, ในฐานะหวัหนา้โครงการ  สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2551-52 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเกบ็ขอ้มูลตลาดแรงงานและการจดัทาํแผนกาํลงัคน
ระดบัจงัหวดั, ในฐานะหวัหนา้โครงการ, สาํนกังานปลดัฯ  กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2551-51 - โครงการศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการกําลังคนรองรับการวางแผนพฒันา
กาํลงัคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ, ในฐานะหัวหน้าโครงการ  สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2550-51 - โครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายกุารทาํงานของภาคเอกชน, ในฐานะหวัหนา้
โครงการ  กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2550-51 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บขอ้มูลตลาดแรงงานในระดบัจงัหวดัเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนั, ในฐานะหวัหนา้โครงการ  กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2550-51 - โครงการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐาน
สาํหรับผูสู้งอาย:ุ เพื่อศึกษาวิจยัเร่ือง การขยายกาํหนดเกษียณอายแุละการออมสาํหรับ
วยัเกษียณอาย,ุ ในฐานะหวัหนา้โครงการ  กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2550-51 - โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลอนุภูมิภาคกลางตอนบน, ในฐานะหวัหนา้โครงการ (COT) 
พ.ศ. 2550-51 - โครงการศึกษาการพฒันาเทคโนโลยแีละกาํลงัคนเพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้, 

ท่ีปรึกษาโครงการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้พระนครเหนือ 
พ.ศ. 2550-51 - โครงการประเมินความคุม้ค่าของการวิจยัในภาพรวมของประเทศ (ปีท่ี 2), ท่ีปรึกษา

โครงการ, สภาวิจยัแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550-51 - Awareness Raising Workshop on “Migrant Welfare and Obligation” for Gov’t Officials, 

Employers, Migrants and Host Communities in Thailand, ในฐานะหวัหนา้โครงการ, IOM 
พ.ศ. 2550 - National Strategies on Labour Migration: Policies, Management Institutions and 

Immigration Pressure, ในฐานะหวัหนา้โครงการ (ILO)  
พ.ศ. 2550 - Country Study on Competitiveness and Workplace Practices, รับผดิชอบในฐานะ 

ผูร่้วมวิจยั, (ILO) 
พ.ศ. 2549-50 - โครงการจดัทาํแผนแม่บทดา้นแรงงานประจาํปี 2550-2554 กระทรวงแรงงาน, ใน

ฐานะหวัหนา้โครงการ  กระทรวงแรงงาน 
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พ.ศ. 2549-50 - โครงการวิจยัเร่ือง ความตอ้งการแรงงานท่ีแทจ้ริงและการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว
ในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเน่ืองจากประมง และก่อสร้าง  กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2549 - โครงการปรับปรุงระบบความตอ้งการแรงงาน, ในฐานะหวัหนา้โครงการ, (MOL) 
พ.ศ. 2549  - โครงการวางและจดัทาํผงัประเทศ (ภาคเหนือ)  ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางเศรษฐกิจและ 
  การจา้งงาน (PANYA/กรมโยธาฯ) 
พ.ศ. 2549 - โครงการศึกษาเพื่อการสร้างเมืองใหม่และพฒันาพื้นท่ี (เมืองใหม่บริวารกรุงเทพ 
  และเมืองใหม่ อ.บา้นนา จ. นครนายก) ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางเศรษฐศาสตร์ (Victory Shine) 
พ.ศ. 2548-2549 - โครงการวิจยัเร่ือง แผนพฒันากาํลงัคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ  ในฐานะหวัหนา้โครงการ (MOL) 
พ.ศ. 2548 - โครงการพฒันาศกัยภาพของศูนยข์อ้มูลแรงงานจงัหวดั ในฐานะหัวหนา้โครงการ, 

(World Bank/MOL) 
พ.ศ. 2548 - โครงการศึกษาวิจยัเร่ือง สาเหตุของการว่างงานในเชิงโครงสร้างของผูมี้การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา ในฐานะท่ีปรึกษา (DOL/MIL) 
พ.ศ. 2547-2548 - โครงการจดัทาํยทุธศาสตร์การดาํเนินงานประกนัสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2548-2552) 

(OSS/MOL) 
พ.ศ.2547-49 - โครงการวางและจดัทาํผงัภาค รับผดิชอบในส่วนของสาขาอุตสาหกรรมในภาคกทม.

และปริมณฑล และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในฐานผูร่้วมโครงการ (COT/กรมโยธาฯ) 
พ.ศ.2547-48 - โครงการการศึกษาเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานในการคาํนวณหาอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า 

(Minimum Wage) และค่าจา้งพื้นฐาน (Basic Wage) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้
โครงการร่วม (MOL) 

พ.ศ.2547-48 - โครงการประเมินผลการบริหารจดัการและการดาํเนินงานของสํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2547 รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมโครงการ 

พ.ศ.2547-48 - โครงการการศึกษาเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการอยู่ร่วมกนักบัแรงงานต่างดา้ว: 
กรณีศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร (วฒิุสภา) 

พ.ศ.2547 - โครงการศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรม รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ (NESDB) 

พ.ศ. 2547 - โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงานประจาํภาค 
  ตะวนัออกเฉียงเหนือ (OSS/MOL) 
พ.ศ. 2546-2547 - โครงการศึกษาความสมัพนัธ์ของกาํลงัคนในอุตสาหกรรมกบัการผลิตบุคลากรใน 
  สถาบนัการศึกษา  ในฐานะหวัหนา้โครงการ(สภาวิจยัฯ) 

พ.ศ. 2546 - Post Evaluation Data Collection Survey on JBIC–Financed Project, 2003  ในฐานะ
หวัหนา้โครงการ 
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พ.ศ. 2545-2546 - โครงการศึกษาความตอ้งการแรงงานอพยพต่างชาติ   ในฐานะหัวหนา้โครงการร่วม 
(TDRI/CHULA/MAHIDOL) 

พ.ศ. 2544-2545 -  โครงการประยกุตใ์ชรู้ปแบบการพฒันากาํลงัคน (เพื่อสนบัสนุนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ และการจดัทาํแผนพฒันา
กาํลงัคนเพื่ออุตสาหกรรม (OIE) 

พ.ศ. 2544 - Human Resources and The Labor Market of Thailand Project (MRI) รับผดิชอบใน
ฐานะท่ีปรึกษา 

พ.ศ. 2543 - โครงการศึกษาการพฒันาเคร่ืองช้ีวดัสภาวะแวดลอ้มตลาดแรงงานไทย รับผดิชอบใน
ฐานะหวัหนา้โครงการ 

พ.ศ. 2543 - โครงการวิจยัและพฒันาระบบบริหารจดัการกลุ่มงานวจิยัและพฒันาการทหารของ
กระทรวงกลาโหม (2545-2549) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ และการศึกษา
ดา้นการปรับปรุงองคก์รและการพฒันาบุคลากร 

พ.ศ. 2543 - โครงการประเมินผลระบบการชดเชยและการใหแ้รงจูงใจของรัฐวิสาหกิจ รับผดิชอบ
ในฐานะผูร่้วมวิจยัในส่วนของการจาํแนกประเภทรัฐวิสาหกิจและร่วมกาํหนด
ผลตอบแทน 

พ.ศ. 2542-2543 - โครงการศึกษาแบบจาํลองกาํลงัแรงงาน การมีงานทาํ และการวา่งงาน รับผดิชอบใน
ฐานะผูร่้วมวิจยัดา้นอุปสงคข์องความตอ้งการแรงงานของประเทศ 

พ.ศ. 2542-2543 - โครงการประยกุตใ์ชรู้ปแบบการพฒันากาํลงัคน (เพื่อสนบัสนุนการพฒันา
อุตสาหกรรม) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ 

พ.ศ. 2542 - Improvements in Policy Formulation Through Improved Thailand Labor Force 
Surveys (ILO/EASMAT) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ ในการใหข้อ้เสนอแนะต่อ
สาํนกังานสถิติแห่งชาติในการปรับปรุงการสาํรวจการมีงานทาํของประเทศไทย 

พ.ศ. 2541-2544 - Thai Skills Development Project (Utah State University/MOLSW) เป็นหวัหนา้ทีม
ของ TDRI รับผดิชอบในการประเมินความตอ้งการในการฝึกอบรมของแรงงานไทย
ในสาขาการผลิตต่างๆ 

พ.ศ. 2541 - โครงการเสริมสมรรถนะสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยัในส่วนของการพฒันาบุคลากรตามโครงสร้างองคก์รใหม่ 

พ.ศ. 2541 - โครงการศึกษาเพื่อกาํหนดรูปแบบการใหห้ลกัประกนัแก่ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 
รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั 
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พ.ศ. 2540-2541 - โครงการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันากาํลงัคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549 รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการและการจดัทาํแผนฯ 

พ.ศ. 2540-2541 - โครงการศึกษาแนวทางการพฒันากาํลงัคนรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะ
ยาว รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยัในการประเมินตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2539-2540 - โครงการศึกษาความตอ้งการแรงงานผมืีอในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (2540-2544) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ 

พ.ศ. 2539-2540 - โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาและคุม้ครองแรงงานไทยตามกระแสการคา้โลก 
รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยัดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2538-2539 - โครงการศึกษาเชิงนโยบายในการจดัการคนงานต่างชาติท่ีลกัลอบเขา้มาทาํงานใน
ประเทศไทย รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั 

พ.ศ. 2538 - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดบัสูง ขา้ราชการกรม
พฒันาฝีมือแรงงาน รับผดิชอบในการจดัทาํหลกัสูตรและการจดัฝึกอบรม 

พ.ศ. 2536-2538 - โครงการศึกษาแนวโนม้ประชากรไทย : การศึกษาเชิงมหภาคและศึกษาเชิงนโยบาย
ในภาคเหนือตอนบนและภาคใตต้อนล่าง รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั 

ด้านการจัดทาํแผนและอ่ืนๆ : 
พ.ศ. 2555-55 - โครงการศึกษาผลกระทบของการดาํเนินนโยบายรายไดค่้าแรงไม่นอ้ยกว่า 300 บาท 

และเงินเดือนปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
พ.ศ. 2555-55 - Innovative Secondary Education for Skills Enhancement (ISESE) 
พ.ศ. 2554-2555 - โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าภายใต้

กรอบอาเซียน ในฐานะหวัหนา้โครงการ (กรมประมง) 
พ.ศ. 2554-2555 - โครงการศึกษาและจัดทาํแผนพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ในฐานะหัวหน้า

โครงการ (COT) 
พ.ศ. 2552-2553 - Managing International Labor Migration in ASEAN, ในฐานะหัวหนา้โครงการ 

(Philippines Institute for Development Studies, PIDS) 
พ.ศ. 2553-2553 - โครงการ eSSS สาํนกังานประกนัสงัคม (บริษทั Digital Dialogue จาํกดั) 
พ.ศ.  2552 - โครงการศึกษาเพื่อการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งทางรถไฟของประเทศ, กลุ่ม

พฒันาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม รับผดิชอบ
ในฐานะผูร่้วมวิจยั 

พ.ศ. 2552-2552 - Research on the Situation Assessment and KAP Baseline Survey, ในฐานะหวัหนา้
โครงการ (มูลนิธิรักษไ์ทย) 

พ.ศ. 2552-2553 - โครงการวางผงัเมืองชายแดนกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม และ
สระแกว้, ในฐานะหวัหนา้โครงการ (COT) 
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พ.ศ. 2552-2553 - Research Proposal on Sharing the Benefits from Transportation Linkages and 
Logistics Improvements in the GMS: A Study of the East-West and North –South 
Corridor, รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวจิยั (IDRC) 

พ.ศ. 2552-2552 - โครงการวางผงัอนุภาคกลุ่มจงัหวดัร้อยเอด็ ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ, ใน
ฐานะหวัหนา้โครงการ (COT) 

พ.ศ. 2551-2552 - โครงการวิจยัเพื่อกาํหนดแนวทางการลดหน่วยสูญเสียทางดา้น Non-Technical ใน
ระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ในฐานะหวัหนา้โครงการ 

พ.ศ. 2548-2549 - โครงการจัดทําแผนวิสาหกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552, 
รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั (SRT) 

พ.ศ. 2548-2549 - JBIC Projects Ex-Post Evaluation Activities 2005 (Thailand (I)) ในฐานะหวัหนา้โครงการ  
พ.ศ. 2547 - โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาระบบการเงินระดับจุลภาค รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า

โครงการ 

พ.ศ. 2545-2546 - โครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายการแปลงสินทรัพย ์(ท่ีดิน) เป็นทุน ในฐานะท่ี
ปรึกษาโครงการ 

 - โครงการการพยากรณ์เศรษฐกิจไทย ในช่วงปี 2545-2559   ในฐานะหวัหนา้โครงการ 
พ.ศ. 2543-2545 - โครงการศึกษาแผนปฏิรูปสาขาขนส่ง รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยัในส่วนของการ

ปฏิรูปสาขาขนส่งทางบก 

พ.ศ. 2543 -  โครงการประเมินผลแผนประกนัสงัคม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2540-2544) และจดัทาํแผน
ประกนัสงัคม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2545-2549) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ และ
ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการพฒันาองคก์ร 

พ.ศ. 2543 - โครงการศึกษาตวัช้ีวดัและประเมินผลระดบัฝ่ายขององคก์ารโทรศพัท ์(ระยะท่ี 2) 
รับผดิชอบในการใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํตวัช้ีวดัและประเมินผลฝ่าย 

พ.ศ. 2542-2543 - โครงการศึกษาการจดัทาํแผนหลกัการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งในระยะของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) รับผดิชอบใน
ฐานะผูร่้วมวิจยั และเป็นหวัหนา้ทีมรับผดิชอบดา้นการวางกรอบแผนฯ โดยรวม 

พ.ศ. 2541-2542 - โครงการจดัทาํระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 2000 (งานชาํระเงิน) ของสาํนกับริการ
โทรศพัท ์องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูร่้วมโครงการในฐานะ Internal Quality Audit 

พ.ศ. 2541-2542 - โครงการจดัทาํแผนปฏิบติัการดา้นการขนส่ง กระทรวงคมนาคม รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั 

พ.ศ. 2541 - โครงการศึกษาเพื่อทบทวนแผนการปรับเปล่ียนองคก์รขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่ง
ประเทศไทย รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั 

พ.ศ. 2540-2541 - โครงการจดัทาํแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย ์2541-2550 (แผนฝึกอบรม) รับผดิชอบ
ในฐานะผูร่้วมวิจยั 
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พ.ศ. 2540-2541 - โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานและการแปรรูป บริษทั ขนส่ง 
จาํกดั (2545-2549) รับผดิชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ 

พ.ศ. 2540-2541 - โครงการประเมินผลการบริหารงานของส่วนงานในองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศ
ไทย รับผดิชอบในฐานะ Internal Quality Audit และ Pre Assessment 

พ.ศ. 2539 - โครงการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันากระทรวงคมนาคมและขนส่ง รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมวิจยั 

งานเขียนบทความ : 

  เขียนบทความลงวารสารทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ในหวัขอ้เก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ 
เศรษฐกิจและสงัคม และ การทาํแผนกลยทุธ์ ไม่ตํ่ากวา่ 60 เร่ือง 

รางวัลทีภ่าคภูมิใจมาก :   

  นกัวจิยัดีเด่นของสมาคมเศรษฐศาสตร์การเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ในฐานะเป็น Quality of  
Research Discovery ในปี 1989 จากการร่วมเขียนหนงัสือเร่ือง Land Policies and Farm Productivity in  
Thailand จดัพมิพโ์ดยสาํนกัพิมพ ์Johns  Hopkins. 
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