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2562 ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรื่อง “พลังพลเมือง
พลังขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลงสังคมไทย”
2560 ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “ประชาธิปไตย กลไก
ตลาด รัฐและทุน”
2558 ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง “รัฐไทยกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ”
2558 ปาฐกถา ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เรื่อง “เราจะ
ยกระดับการวิจยั และพัฒนาของไทยให้พน้ กับดัก
รายได้ปานกลางอย่างไร”
2553 ปาฐกถา 14 ตุลาคม เรื่อง “ความเหลื่อมลาทาง
เศรษฐกิจกับประชาธิปไตย”
2550 ปาฐกถาอิศรา อมันตกุล เรื่อง “เส้นทางสื่อ
สาธารณะ-สื่อเสรี”
2548 ปาฐกกถา ราลึกวันคล้ายวันอนิจกรรม
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง “การพัฒนาประเทศตาม
แนวทางสันติประชาธรรม”
รางวัลและเกียรติประวัติ
2557 นักเรียนเก่าญี่ปุ่นดีเด่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นใน
พระบรมราชูปถัมภ์
2551 Fellow ของ Eisenhower Fellowship
2549 รางวัลผลการวิจัยดีเด่น สกว. จากโครงการ วิจัย
“การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบด้านลบจากการทาความตกลงการค้าเสรี”
2547 Thailand Anti-corruption Award) จากองค์กร
ภาคีต้านคอร์รัปชันและองค์กรพันธมิตร
2547 “คนแห่งปี” โดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
2544 International Visitor Program, Department
of States, USA
2531-2537 ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญีป่ ุ่น
2531 เหรียญทองพระราชทาน ผลการศึกษาดีเด่น สาขา
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 สอบคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1
2526 สอบคัดเลือกเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ปัจจุบัน
กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
กรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติพืนที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ. ....
2553 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการร่วม
2553 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมพ.ศ. .... วุฒิสภา
2552 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... สภา
ผู้แทนราษฎร
2552 กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
2552 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
2552 กรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐ (แต่งตังโดย
นายกรัฐมนตรี)
2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551
(แต่งตังโดยนายกรัฐมนตรี)
2550 โฆษกและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

2550 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
2550 อนุกรรมาธิการ (คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) ในคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550 อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษา
กฎหมายการกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
และการสื่อสาร ในคณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 กรรมการ สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548-2549 อนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ วุฒิสภา
2546-2548 กรรมการสภาผู้ดูแลเว็บไทย
2545-2548 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ อนุกรรมการด้านวิชาการ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ
2537-2538 นายกสมาคม สมาคมนักวิชาชีพ
ไทยในญี่ปุ่น
2530-2531 รองเลขาธิการ สหพันธ์นิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
2530-2531 อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก
องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬา (อบจ.)

ผลงานทางวิชาการ
• การศึกษาการพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัล (Digital
Manpower) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (SCurve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC),
นาเสนอต่อสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561
• Innovation Policy in Thailand, in Innovation
Policy in ASEAN, ERIA, 2561
• การศึกษาโครงสร้างตลาดและการกากับดูแลการ
แข่งขันที่เหมาะสมกับการหลอมรวมเทคโนโลยี
(Convergence),นาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2560
• โครงการวิจัยและศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล, นาเสนอต่อสานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2559
• Toward High-Quality Growth: Thailand’s
Challenges and Opportunities in the Next Three
Decades, TDRI Quarterly Volume 30-1, 2558
• การสารวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร
ประจาป 2557, นาเสนอต่อ สานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2557
• คู่มือประชาชนรู้ทันคอรัปชั่น, รายงานเสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556
• จัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขันพืนฐานให้
เกิดความรับผิดชอบ, รายงานเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2556
• การวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย,รายงานเสนอต่อ
สถาบันพระปกเกล้า, 2556
• การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4),
รายงานเสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

• ศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, รองเท้าและ
เครื่องหนัง,อัญมณีและเครื่องประดับ) ,รายงาน
เสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556
• สารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
ประจาปี 255และคาดการณ์ ปี 2556, รายงาน
เสนอต่อสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 2556
• จัดทายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการการวิจัยพัฒนาและ อุตสาหกรรมชีว
เวชภัณฑ์ของประเทศไทย,เสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556
• ปรับปรุงการสารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์, รายงานเสนอ ต่อสานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), 2556
• การประเมินผลการวิจัยของประเทศ, รายงาน
เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
2555
• จัดทากรอบนโยบายโทรคมนาคมแห่งชาติ,
รายงานเสนอต่อสานักงานปลัด กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555
• การเพิ่มขีดระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3),
รายงานเสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555
• สารวจตลาดซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์บริการ.
รายงานเสนอต่อสานักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2555

ผลงานทางวิชาการ
• สภาผู้แทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างไร, รายงานเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า,
2555
• การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 2),
รายงานเสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
• “คลังสมอง” ของประเทศไทย, รายงานเสนอต่อ
สถาบันคลังสมองของชาติ, 2554
• การปรับปรุงนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน, รายงานวิจัยเสนอต่อแผนงาน
สร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), 2555
• นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญา,
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในโครงการ “การ
วิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ด้วยเศรษฐศาสตร์” รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.), 2554
• นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายเช็ค, รายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ในโครงการ“การวิเคราะห์
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
เศรษฐศาสตร์” รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.), 2554
• โครงสร้างการจัดซือโดยรัฐของสมาชิกอาเซียน
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน, รายงานวิจัยเสนอต่อ
กรมบัญชีกลาง, 2554
• ติดตามประเมินผลการดาเนินงานภายใต้โครงการการ
พัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม, รายงาน
เสนอต่อสานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม, 2554
• การจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
, รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม, 2554

• การศึกษาผลกระทบต่อ บริษัท อสมท จากัด
(มหาชน) จากพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมฉบับใหม่, รายงานวิจัยเสนอต่อบริษัท
อสมท จากัด (มหาชน), 2553
• การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
การออกใบอนุญาตบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G
ต่อบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน), รายงานวิจัยเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรม การนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง, 2553
• การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ระยะ
ที่ 1,รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2553
• การเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของ สวทช.
ปีงบประมาณ 2545-2551, รายงานวิจัยเสนอต่อ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
2553
• การส่งเสริมบทบาทของุอตสาหกรรม ICTเพื่อการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ,
รายงานวิจัยเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะที่ 2, 2553
• การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกาหนด
ค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย, รายงาน
วิจัยเสนอต่อสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม, 2552
• วิกฤตการณ์ประเทศไทยและทางออก,เสนอต่อ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
2552

ผลงานทางวิชาการ
• การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิก
ภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดซือโดยรัฐในองค์การการค้า
โลกของประเทศไทย,รายงานวิจัยเสนอต่อกรมบัญชีกลาง,
2552
• การส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICTเพื่อการ
สนับสนุนการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงาน
วิจัยเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะที่ 1, 2552
• การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี
(การศึกษาผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป และความตกลงว่า
ด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยและ
ประชาคมยุโรป), รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2552
• การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของประเทศไทยและการ
เตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรี
ในประเด็นสิทธิบัตรยา, รายงานวิจัยเสนอต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, 2552
• ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ,
รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552
• การศึกษาโครงสร้างระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐของ
ประเทศญี่ปุ่น,รายงานวิจัยเสนอต่อกรมบัญชีกลาง, 2551
• การปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย, รายงานวิจัย
เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
• การเฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานวิจัยเสนอต่อ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
•การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (กรณี
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นและความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น), รายงานวิจัยเสนอต่อ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551
• การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (กรณี
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนและความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน),รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงาน เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2551

• การยกร่างกฎหมายเพื่อจัดตังสถานีโทรทัศน์
สาธารณะ, 2550
• การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตัง
สถานีโทรทัศน์สาหรับเด็กและครอบครัว, รายงานวิจัย
เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2550
• การเตรียมความพร้อมของไทยสาหรับการเจาจาจัดทา
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป: บท
การค้าบริการและการลงทุน, รายงานวิจัยเสนอ ต่อกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ,
2550
• การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง,
รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงาน กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2550
• การประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมด้วยวิธีการ
เศรษฐมิติ(บรรณาธิการ), 2550
• การประเมินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา, รายงาน
การวิจัยในโครงการ “การประเมินนโยบายสาธารณะด้าน
สังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิติ” เสนอต่อมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ, 2550
• การประเมินนโยบายการตรึงราคานามัน, รายงาน
การวิจัยในโครงการ “การประเมินนโยบายสาธารณะด้าน
สังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิติ” เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ, 2550
• การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองค์การการค้า
โลก”, รายงานการวิจัย เสนอต่อสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2550
• การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี
(กรณีความตกลงการค้า เสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทยอินเดียและไทย-จีน),รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549
• การจัดทากฎหมายเพื่อจัดตังสถานีวิทยุและโทรทัศน์
สาธารณะและสร้างกลไกสนับสนุนสื่อของชุมชน,
รายงานวิจัยเสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549

ผลงานทางวิชาการ
• ยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่อ SMEs,
รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2549
• การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดซือจัดจ้าง
ของภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเพื่อประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทย, รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงาน
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2549
• การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา, รายงานวิจัยสนอต่อสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย,การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสาคัญ,
รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
• ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA, รายงาน
วิจัยเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ, 2549•
การค้าบริการและการลงทุนในกรอบความตกลง
การค้าเสรีระหว่าง ไทย-สหรัฐ, รายงานวิจัยเสนอต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ, 2549
• กลไกในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดเสรี
ทางการค้าแก่ประชาชน, รายงานวิจัยในโครงการ
“การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบด้านลบจากการทาความตกลงการค้าเสรี”
เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
• ประสบการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้าใน
ต่างประเทศ, รายงานวิจัยในโครงการ “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบ
จากการทาความตกลงการค้าเสรี”เสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุน การวิจัย, 2549
• การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อศึกษาผลกระทบ
การพัฒนาที่อยู่อาศัย,รายงานวิจัยเสนอต่อการเคหะ
แห่งชาติ, 2548

• การพัฒนาขีดความสามารถของกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐ,รายงานการวิจัยเสนอต่อสานักพัฒนา
มาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2548
• ผลกระทบจากความตกลงด้านการจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐต่อประเทศไทย, รายงานวิจัยเสนอต่อ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
• ผลกระทบจากความตกลงด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อประเทศไทย, รายงานวิจัยเสนอต่อ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
• การลงทุนและการเปิดเสรีภาคบริการในการเจรจา
JTEPA, รายงานวิจัยเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ
, 2548
• ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs
ไทยต่อการทาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
, รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2548
• สื่อดิจิตัล และเทคโนโลยีสื่อ, รายงานการวิจัยใน
โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ” เสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
• บทสังเคราะห์การปฏิรูปสื่อ, รายงานการวิจัยใน
โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ” เสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
• การกากับดูแลโครงสร้างสื่อวิทยุและโทรทัศน์,
รายงานการวิจัยในโครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ”
เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
• การประเมินผลการทางานของฝ่ายอุตสาหกรรม
(ฝ่าย 5) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, รายงาน
วิจัยเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
10 ปี สกว., 2547

ผลงานทางวิชาการ
• ยุทธศาสตร์ในการกาหนดนโยบายส่งเสริมกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในการจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐ, รายงานวิจัยเสนอต่อ สานักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2547
• การจัดทารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของ
ภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจาก การเปิดเสรีแบบทวิภาคี,
รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,
2547
• ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย อันเนื่องมาจากการเจรจา WTO ที่
กรุงโดฮา, รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2547
• ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการ
เปิดเสรีแบบทวิภาคี, รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547
• ผลกระทบของการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษี
สรรพสามิต, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2546 (www.tdri.or.th)
• การจัดสรรคลื่นความถี่, รายงานการวิจัยในโครงการ
“แนวทางการปฏิรูป ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”
เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย, 2546
• การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงาน
การวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต่อสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2546
• คู่มือประชาชนด้านโทรคมนาคม รายงานการวิจัยใน
โครงการ“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย”เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2546

• การกากับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม,
รายงานการวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• การเชื่อมต่อโครงข่าย, รายงานการวิจัยในโครงการ
“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”
เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2546
• การสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานกากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม,รายงานการวิจัยในโครงการ“แนว
ทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”
เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• สภาพตลาดโทรคมนาคมในต่างประเทศและประเทศ
ไทย, รายงานการวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูป
ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย” เสนอต่อ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• การไร้ประสิทธิภาพและความล้มเหลวของระบบ
ตลาด กรณีศึกษาปัญหา การลุกลามในตลาด
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ, รายงานวิจัยเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์, 2546
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการวางแผนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการบันทึก
ข้อมูลคมนาคมและการสื่อสาร, รายงานความก้าวหน้า
เสนอต่อสานักบัญชีประชาชาติ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2546
• แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ใน
กระบวนการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ, สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2546
• การเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย, รายงาน
วิจัยเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการ
พัฒนาประเทศ, 2546

ผลงานทางวิชาการ
• ต้นทุนและประโยชน์ของการใช้ EDI ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมค้าปลีก, สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 2546
• โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์, รายงานการวิจัย
ในโครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ” เสนอต่อสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• วัตถุประสงค์ ภาพที่พึงปรารถนา และหลักการที่ควรจะ
เป็นของระบบสื่อ, รายงานการวิจัยในโครงการ “การปฏิรูป
ระบบสื่อ”เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2546• การทาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐ,รายงาน
วิจัยเสนอต่อหอการค้าสหรัฐในประเทศไทยและสภาธุรกิจ
สหรัฐ-อาเซียน, 2546
• การประเมินผลงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545
• การประเมินผลกระทบของชุดโครงการที่มีลาดับ
ความสาคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย,
2545
• ยุทธศาสตร์และปัจจัยสาคัญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน, รายงานวิจัย
เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2545
• ต้นทุนของโครงสร้างพืนฐานในประเทศไทย:
กรณีศึกษาบริการโทรคมนาคม, เอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการประจาปี 2545, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2545
• การจัดทาข้อเสนอระบบการวิจัยประเทศ:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์, รายงานวิจัย
เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2545
• เราจาเป็นต้องแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม
หรือไม่, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545
(www.tdri.or.th)

• แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของภาครัฐ สาหรับสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี, รายงานวิจัยเสนอต่อศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,
2545
• e-Commerce ในธุรกิจจริง – เรียนรู้จาก
กรณีศึกษาเด่นทั่วโลก, ศูนย์พัฒนา พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์, ( NECTEC ), จัดจาหน่ายโดย บริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด
(มหาชน), 2545
• ผลของกฎระเบียบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, เอกสารประกอบ
• การสัมมนาวิชาการประจาปี 2545, สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2545
• ผลกระทบต่อแรงงานจากการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต: ศึกษากรณีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย,2545
• ผลกระทบของกฎหมายต่อธุรกิจ SMEs, รายงาน
การวิจัยเสนอต่อ GTZ, กรกฎาคม 2545
• การพัฒนาบุคลากรของ SMEs, รายงานวิจัยสน
อต่อ JETRO, มิถุนายน 2545
• การปฏิรูประบบสนับสนุนการวิจัย-พัฒนาเชิง
พาณิชย์และการสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชน,
รายงานวิจัยเสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ,
2545
• โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนากาลังคน,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545
• การสร้างแนวร่วมในการผลักดันนโยบายแข่งขัน
ทางการค้า, รายงานวิจัยเสนอต่อธนาคารโลก, 2545
• สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กใน
ประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2544

ผลงานทางวิชาการ
• อนาคตอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ใครกาหนด?,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544
(www.tdri.or.th)
• นโยบายอินเทอร์เน็ตสาหรับประเทศไทย, รายงานวิจัย
เสนอต่อศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ, 2544
• การประมวลการแปรสัญญาร่วมการงานในกิจการ
โทรคมนาคม,สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2544 (www.tdri.or.th)
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ, รายงานวิจัยเสนอต่อกระทรวง
คมนาคม, 2544
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตร
วิทยา, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544
• การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่างที่
ประสบความสาเร็จในการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน, รายงานวิจัยเสนอต่อ กรมพัฒนา และ
ส่งเสริมพลังงาน, 2543
• การเติบโตอย่างมีคุณภาพ, สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 (แปลจาก The Quality of
Growth ของ The World Bank)
• การประมาณการค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการจัด
การศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,
เสนอต่อธนาคารโลก ตุลาคม 2543
• อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย, เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2543 ของ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย, สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543
• การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษี, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2543

• การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2543
• เป้าหมายและแนวทางในการจัดทาระบบบริการ
สารสนเทศด้านสาธารณสุข สาหรับประชาชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2543
• เงินอิเล็กทรอนิกส์กับนโยบายการเงินและการฟอก
เงิน, สถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย, 2543
• สถานภาพของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2542
• ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และองค์กรออกใบรับรอง,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542
• การพยากรณ์ความแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยในปีค.ศ. 2000-2005, สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2541 (www.tdri.or.th)
• บทบาทของสถาบันวิจัยภาครัฐในการลอกเลียน
อย่างสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่รอดของ
อุตสาหกรรมไทย, รายงานทีดีอาร์ไอ, สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2542
• แนวความคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาระบบซับซ้อน
, ในจากวิกฤติเศรษฐกิจ สูป่ ระชาสังคม (หนังสือที่ระลึก
ครบรอบ 60 ปี อาจารย์อัมมาร สยามวาลา) นิพนธ์ พัว
พงศกร บรรณาธิการ, คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พฤษภาคม 2542
(www.tdri.or.th)
• ร่างแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 25402549, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542

ผลงานทางวิชาการ
• สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2541
• นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับโอกาสในการยกระดับการ
ท่องเที่ยวของไทย,รายงานวิจัย
เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2541
• การฟื้นฟูสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่แข่งขันได้และ
ยั่งยืน, รายงานประกอบการ ประชุมประจาปี,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• รายงานการสัมภาษณ์หน่วยงานด้านนโยบายการ
พาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น, รายงานการวิจัยเพื่อจัดทา
แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,รายงานการวิจัยเพื่อ
จัดทาแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541
• การปรับบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกของศูนย์
พาณิชยกรรมและสานักงานทูตพาณิชย์ไทยใน
ต่างประเทศ: ข้อเสนอบางประการจากกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศ,รายงานการวิจัยเพื่อจัดทาแผนแม่บท
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549, สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การชั่งตวงวัด, รายงานการวิจัยเพื่อจัดทาแผน
แม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, รายงานการ
วิจัยเพื่อจัดทาแผนแม่บท กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.
2540-2549, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย,
2541
• การกากับดูแลการประกันภัย , รายงานการวิจัย
เพื่อจัดทาแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 25402549, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541

• ทางด่วนข้อมูล: ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ประเทศ,รายงานวิจัยเสนอต่อสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2540
• แผนหลักการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540
• แผนกลยุทธ์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.
2539-2544, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย, 2540
• การอานวยความสะดวกทางการค้าในเอเปค,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2540
• การจัดทาดัชนีชีวัดเพื่อประเมินผลระดับฝ่าย
ของทศท, รายงานวิจัยเสนอ ต่อองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย (ทศท.), 2539
• ผลกระทบต่อแรงงานจากการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต: ศึกษากรณี
อุตสาหกรรมทอผ้า, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2539

