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สาขาการวิจัยที่เชี่ยวชาญ:

ทุนการศึกษา-รางวัลและเกียรติประวัติ

ปาฐกถาส าคัญ

2562 ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรื่อง “พลังพลเมือง 
พลังขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงสังคมไทย”

2560 ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “ประชาธิปไตย กลไก
ตลาด รัฐและทุน”

2558 ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เรื่อง “รัฐไทยกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ”

2558 ปาฐกถา ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เรื่อง “เราจะ
ยกระดับการวิจยัและพัฒนาของไทยให้พน้กบัดัก
รายได้ปานกลางอย่างไร”

2553 ปาฐกถา 14 ตุลาคม เรื่อง “ความเหลื่อมล  าทาง
เศรษฐกิจกบัประชาธิปไตย”

2550 ปาฐกถาอิศรา อมันตกุล เรื่อง “เส้นทางสื่อ
สาธารณะ-สื่อเสร”ี  

2548 ปาฐกกถา ร าลึกวันคลา้ยวันอนิจกรรม
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เรื่อง “การพัฒนาประเทศตาม
แนวทางสันติประชาธรรม”  

รางวัลและเกียรติประวัติ

2557   นักเรียนเก่าญี่ปุ่นดเีดน่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นใน
พระบรมราชูปถัมภ์

2551 Fellow ของ Eisenhower Fellowship
2549 รางวัลผลการวิจัยดเีดน่ สกว. จากโครงการ วิจัย  

“การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบดา้นลบจากการท าความตกลงการค้าเสรี” 

2547 Thailand Anti-corruption Award) จากองค์กร
ภาคีต้านคอร์รัปชันและองค์กรพันธมิตร 

2547   “คนแห่งปี” โดย หนังสือพิมพฐ์านเศรษฐกจิ 
2544 International Visitor Program, Department 

of States, USA  
2531-2537  ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญีปุ่่น 
2531 เหรียญทองพระราชทาน ผลการศึกษาดีเดน่ สาขา 

วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

2527  สอบคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงเป็นอันดับท่ี 1

2526 สอบคัดเลือกเข้าคณะแพทย์ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงเป็นอันดับท่ี 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
นโยบายสื่อและโทรคมนาคม 
นิติเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis of laws)
นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
นโยบายการวิจัยและพัฒนา

2537      วิศวกรรมศาสตร์ดษุฎบีัณฑิต (D. Eng) 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Department of Computer Science,  
Tokyo Institute of Technology

2534      วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Eng) 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Department of Computer Science, 
Tokyo Institute of Technology

2531 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

Education:



2562 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ. ....

2553 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการร่วม 

2553 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมพ.ศ. .... วุฒิสภา

2552  เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... สภา
ผู้แทนราษฎร

2552  กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
2552  กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
2552 กรรมการปฏิรูปส่ือภาครัฐ (แต่งตั งโดย

นายกรัฐมนตรี)
2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551
(แต่งตั งโดยนายกรัฐมนตรี)

2550 โฆษกและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

2550 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ....                
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2550 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....    สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

2550 อนกุรรมาธิการ (คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) ในคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2550 อนกุรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษา
กฎหมายการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
และการสื่อสาร ในคณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2549  กรรมการ สภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548-2549    อนุกรรมาธิการปฏิรูปส่ือ 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.)

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ปัจจุบัน  
กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 
กรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



• การศึกษาการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล (Digital 
Manpower) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-
Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC), 
น าเสนอต่อส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561
• Innovation Policy in Thailand, in Innovation 

Policy in ASEAN, ERIA, 2561
• การศึกษาโครงสร้างตลาดและการก ากับดูแลการ
แข่งขันที่เหมาะสมกับการหลอมรวมเทคโนโลยี 
(Convergence),น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2560
• โครงการวิจัยและศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล, น าเสนอต่อส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2559
• Toward High-Quality Growth: Thailand’s 

Challenges and Opportunities in the Next Three 
Decades, TDRI Quarterly Volume 30-1, 2558
• การส ารวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร
ประจ าป 2557, น าเสนอต่อ ส านักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2557
• คู่มือประชาชนรู้ทันคอรัปชั่น, รายงานเสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556
• จัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั นพื นฐานให้
เกิดความรับผิดชอบ, รายงานเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน, 2556
• การวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย,รายงานเสนอต่อ
สถาบันพระปกเกล้า, 2556
• การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4), 
รายงานเสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556

• ศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, รองเท้าและ
เครื่องหนัง,อัญมณีและเครื่องประดับ) ,รายงาน
เสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556
• ส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 
ประจ าปี 255และคาดการณ์  ปี 2556, รายงาน
เสนอต่อส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 2556
• จัดท ายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการการวิจัยพัฒนาและ อุตสาหกรรมชีว
เวชภัณฑ์ของประเทศไทย,เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556
• ปรับปรุงการส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์, รายงานเสนอ ต่อส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน),   2556
• การประเมินผลการวิจัยของประเทศ, รายงาน
เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2555
• จัดท ากรอบนโยบายโทรคมนาคมแห่งชาติ,
รายงานเสนอต่อส านักงานปลัด กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555
• การเพิ่มขีดระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3),
รายงานเสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555
• ส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์บริการ.
รายงานเสนอต่อส านักงาน  ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2555

ผลงานทางวิชาการ



• สภาผู้แทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างไร, รายงานเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า, 
2555
• การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 2), 
รายงานเสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
• “คลังสมอง” ของประเทศไทย, รายงานเสนอต่อ
สถาบันคลังสมองของชาติ, 2554
• การปรับปรุงนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน, รายงานวิจัยเสนอต่อแผนงาน
สร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), 2555
• นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญา, 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในโครงการ “การ
วิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ด้วยเศรษฐศาสตร์” รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุน การวิจัย  (สกว.), 2554
• นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายเช็ค, รายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ในโครงการ“การวิเคราะห์
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
เศรษฐศาสตร์” รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย    
(สกว.), 2554
• โครงสร้างการจัดซื อโดยรัฐของสมาชิกอาเซียน
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน, รายงานวิจัยเสนอต่อ
กรมบัญชีกลาง, 2554
• ติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้โครงการการ
พัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม, รายงาน
เสนอต่อส านักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม, 2554
• การจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
, รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม, 2554

• การศึกษาผลกระทบต่อ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) จากพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมฉบับใหม่, รายงานวิจัยเสนอต่อบริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน), 2553
• การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
การออกใบอนุญาตบริการ โทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 3G 
ต่อบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), รายงานวิจัยเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรม การนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง, 2553
• การเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ระยะ
ที่ 1,รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2553
• การเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ปีงบประมาณ 2545-2551, รายงานวิจัยเสนอต่อ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 
2553
• การส่งเสริมบทบาทของุอตสาหกรรม ICTเพื่อการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ, 
รายงานวิจัยเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะที่ 2, 2553
• การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการก าหนด
ค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย, รายงาน
วิจัยเสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวง
ยุติธรรม, 2552
• วิกฤตการณ์ประเทศไทยและทางออก,เสนอต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2552

ผลงานทางวิชาการ



• การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิก
ภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดซื อโดยรัฐในองค์การการค้า
โลกของประเทศไทย,รายงานวิจัยเสนอต่อกรมบัญชีกลาง, 
2552
• การส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICTเพื่อการ
สนับสนุนการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจประเทศ, รายงาน
วิจัยเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะที่ 1, 2552
• การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี 
(การศึกษาผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป และความตกลงว่า
ด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยและ
ประชาคมยุโรป), รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2552
• การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของประเทศไทยและการ
เตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรี
ในประเด็นสิทธิบัตรยา, รายงานวิจัยเสนอต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, 2552
• ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ,
รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552
• การศึกษาโครงสร้างระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐของ
ประเทศญี่ปุ่น,รายงานวิจัยเสนอต่อกรมบัญชีกลาง, 2551
• การปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย, รายงานวิจัย
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
• การเฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานวิจัยเสนอต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
•การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (กรณี
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นและความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น), รายงานวิจัยเสนอต่อ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551
• การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (กรณี
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนและความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน),รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงาน เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2551

• การยกร่างกฎหมายเพื่อจัดตั งสถานีโทรทัศน์
สาธารณะ, 2550
• การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั ง
สถานีโทรทัศน์ส าหรับเด็กและครอบครัว, รายงานวิจัย
เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2550
• การเตรียมความพร้อมของไทยส าหรับการเจาจาจัดท า
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป: บท
การค้าบริการและการลงทุน, รายงานวิจัยเสนอ ต่อกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 
2550
• การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง, 
รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงาน กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2550
• การประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมด้วยวิธีการ
เศรษฐมิติ(บรรณาธิการ), 2550
• การประเมินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา, รายงาน
การวิจัยในโครงการ “การประเมินนโยบายสาธารณะด้าน
สังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิติ”  เสนอต่อมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ, 2550
• การประเมินนโยบายการตรึงราคาน  ามัน, รายงาน
การวิจัยในโครงการ “การประเมินนโยบายสาธารณะด้าน
สังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิติ” เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ, 2550
• การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองค์การการค้า
โลก”, รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2550
• การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี 
(กรณีความตกลงการค้า เสรไีทย-ออสเตรเลีย ไทย-
อินเดียและไทย-จีน),รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549
• การจัดท ากฎหมายเพื่อจัดตั งสถานีวิทยุและโทรทัศน์
สาธารณะและสร้างกลไกสนับสนุนสื่อของชุมชน, 
รายงานวิจัยเสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549

ผลงานทางวิชาการ



• ยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่อ SMEs, 
รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2549
• การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดซื อจัดจ้าง
ของภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเพื่อประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทย, รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงาน
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2549
• การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา, รายงานวิจัยสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย,การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความส าคัญ, 
รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
• ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA, รายงาน
วิจัยเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ, 2549• 
การค้าบริการและการลงทุนในกรอบความตกลง
การค้าเสรีระหว่าง ไทย-สหรัฐ, รายงานวิจัยเสนอต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ, 2549
• กลไกในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดเสรี
ทางการค้าแก่ประชาชน, รายงานวิจัยในโครงการ
“การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบด้านลบจากการท าความตกลงการค้าเสรี” 
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
• ประสบการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้าใน
ต่างประเทศ, รายงานวิจัยในโครงการ “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบ
จากการท าความตกลงการค้าเสรี”เสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุน การวิจัย, 2549
• การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อศึกษาผลกระทบ
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย,รายงานวิจัยเสนอต่อการเคหะ
แห่งชาติ, 2548

• ผลกระทบจากความตกลงด้านการจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐต่อประเทศไทย, รายงานวิจัยเสนอต่อ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
• ผลกระทบจากความตกลงด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อประเทศไทย, รายงานวิจัยเสนอต่อ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
• การลงทุนและการเปิดเสรีภาคบริการในการเจรจา 

JTEPA, รายงานวิจัยเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ
, 2548
• ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs   
ไทยต่อการท าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
, รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2548
• สื่อดิจิตัล และเทคโนโลยีสื่อ, รายงานการวิจัยใน
โครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” เสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
• บทสังเคราะห์การปฏิรูปสื่อ, รายงานการวิจัยใน
โครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” เสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
• การก ากับดูแลโครงสร้างสื่อวิทยุและโทรทัศน์, 
รายงานการวิจัยในโครงการ   “การปฏิรูประบบส่ือ” 
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
• การประเมินผลการท างานของฝ่ายอุตสาหกรรม 
(ฝ่าย 5) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, รายงาน
วิจัยเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 
10 ปี สกว., 2547

ผลงานทางวิชาการ

• การพัฒนาขีดความสามารถของกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐ,รายงานการวิจัยเสนอต่อส านักพัฒนา
มาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2548



• การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงาน
การวิจัยในโครงการ  “แนวทางการปฏิรูประบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย”เสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2546
• คู่มือประชาชนด้านโทรคมนาคม รายงานการวิจัยใน
โครงการ“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย”เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2546

• ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย อันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO ที่
กรุงโดฮา, รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม, 2547
• ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการ
เปิดเสรีแบบทวิภาคี, รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547
• ผลกระทบของการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษี
สรรพสามิต, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2546 (www.tdri.or.th)
• การจัดสรรคลื่นความถี่, รายงานการวิจัยในโครงการ

“แนวทางการปฏิรูป ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุน  การวิจัย, 2546

• การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม, 
รายงานการวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• การเชื่อมต่อโครงข่าย, รายงานการวิจัยในโครงการ 

“แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” 
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2546
• การสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม,รายงานการวิจัยในโครงการ“แนว
ทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย” 
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• สภาพตลาดโทรคมนาคมในต่างประเทศและประเทศ
ไทย, รายงานการวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูป
ระบบโทรคมนาคม ของประเทศไทย”  เสนอต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• การไร้ประสิทธิภาพและความล้มเหลวของระบบ
ตลาด กรณีศึกษาปัญหา การลุกลามในตลาด
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ, รายงานวิจัยเสนอต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์, 2546
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการวางแผนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการบันทึก
ข้อมูลคมนาคมและการสื่อสาร, รายงานความก้าวหน้า
เสนอต่อส านักบัญชีประชาชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2546
• แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ใน
กระบวนการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ, สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2546
• การเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย,  รายงาน
วิจัยเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการ
พัฒนาประเทศ, 2546

• ยุทธศาสตร์ในการก าหนดนโยบายส่งเสริมกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในการจัดซื อ
จัดจ้างภาครัฐ, รายงานวิจัยเสนอต่อ ส านักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2547
• การจัดท ารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของ
ภาคอุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจาก การเปิดเสรีแบบทวิภาคี,
รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,  
2547

ผลงานทางวิชาการ



• ต้นทุนและประโยชน์ของการใช้ EDI ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมค้าปลีก, สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 2546
• โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน,์ รายงานการวิจัย
ในโครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ” เสนอต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
• วัตถุประสงค์ ภาพที่พึงปรารถนา และหลักการที่ควรจะ
เป็นของระบบส่ือ, รายงานการวิจัยในโครงการ “การปฏิรูป
ระบบส่ือ”เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2546• การท าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐ,รายงาน
วิจัยเสนอต่อหอการค้าสหรัฐในประเทศไทยและสภาธุรกิจ
สหรัฐ-อาเซียน, 2546
• การประเมินผลงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545
• การประเมินผลกระทบของชุดโครงการที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 
2545

• ยุทธศาสตร์และปัจจัยส าคัญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอน, รายงานวิจัย
เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545
• ต้นทุนของโครงสร้างพื นฐานในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาบริการโทรคมนาคม, เอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการประจ าปี 2545, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2545
• การจัดท าข้อเสนอระบบการวิจัยประเทศ:  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์, รายงานวิจัย
เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2545
• เราจ าเป็นต้องแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม
หรือไม่, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545 
(www.tdri.or.th)

• แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื อจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของภาครัฐ ส าหรับส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี,  รายงานวิจัยเสนอต่อศูนย์   
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 
2545
• e-Commerce ในธุรกิจจริง – เรียนรู้จาก
กรณีศึกษาเด่นท่ัวโลก, ศูนย์พัฒนา พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์, ( NECTEC ), จัดจ าหน่ายโดย บริษัท 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด    
(มหาชน), 2545
• ผลของกฎระเบียบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, เอกสารประกอบ    
• การสัมมนาวิชาการประจ าปี 2545, สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย,  2545
• ผลกระทบต่อแรงงานจากการน าเทคโนโลยี
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
• โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาก าลังคน,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545
• การสร้างแนวร่วมในการผลักดันนโยบายแข่งขัน
ทางการค้า, รายงานวิจัยเสนอต่อธนาคารโลก, 2545
• สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กใน
ประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2544

ผลงานทางวิชาการ



• การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2543
• เป้าหมายและแนวทางในการจัดท าระบบบริการ
สารสนเทศด้านสาธารณสุข ส าหรับประชาชนโดยใช้
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 สูป่ระชาสังคม (หนังสือที่ระลึก
ครบรอบ 60 ปี อาจารย์อัมมาร สยามวาลา) นิพนธ์ พัว
พงศกร บรรณาธิการ, คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พฤษภาคม 2542  
(www.tdri.or.th) 
• ร่างแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-
2549, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542

• อนาคตอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ใครก าหนด?, 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544 
(www.tdri.or.th)
• นโยบายอินเทอร์เน็ตส าหรับประเทศไทย, รายงานวิจัย
เสนอต่อศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ, 2544
• การประมวลการแปรสัญญาร่วมการงานในกิจการ
โทรคมนาคม,สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2544 (www.tdri.or.th)
• การแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ, รายงานวิจัยเสนอต่อกระทรวง
คมนาคม, 2544
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตร
วิทยา,  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544
• การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่างท่ี
ประสบความส าเร็จในการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน, รายงานวิจัยเสนอต่อ กรมพัฒนา และ
ส่งเสริมพลังงาน, 2543
• การเติบโตอย่างมีคุณภาพ, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 (แปลจาก The Quality of 
Growth ของ The World Bank)
• การประมาณการค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการจัด
การศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 
เสนอต่อธนาคารโลก ตุลาคม 2543
• อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย, เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2543 ของ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย, สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543
• การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษี, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2543

ผลงานทางวิชาการ



• สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2541
• นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับโอกาสในการยกระดับการ
ท่องเที่ยวของไทย,รายงานวิจัย

เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2541
• การฟื้นฟูสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่แข่งขันได้และ
ยั่งยืน, รายงานประกอบการ ประชุมประจ าปี, 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• รายงานการสัมภาษณ์หน่วยงานด้านนโยบายการ
พาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น, รายงานการวิจัยเพื่อจัดท า
แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549, 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,รายงานการวิจัยเพื่อ
จัดท าแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541
• การปรับบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกของศูนย์
พาณิชยกรรมและส านักงานทูตพาณิชย์ไทยใน
ต่างประเทศ: ข้อเสนอบางประการจากกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศ,รายงานการวิจัยเพื่อจัดท าแผนแม่บท
กระทรวงพาณิชย์  พ.ศ. 2540-2549, สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การชั่งตวงวัด, รายงานการวิจัยเพื่อจัดท าแผน
แม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549, 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
• การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, รายงานการ
วิจัยเพื่อจัดท าแผนแม่บท  กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 
2540-2549, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย,  
2541
• การก ากับดูแลการประกันภัย , รายงานการวิจัย
เพื่อจัดท าแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-
2549, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541

• ทางด่วนข้อมูล: ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ประเทศ,รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2540
• แผนหลักการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549, 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540
• แผนกลยุทธ์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2539-2544,  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย, 2540
• การอ านวยความสะดวกทางการค้าในเอเปค,  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2540
• การจัดท าดัชนีชี วัดเพื่อประเมินผลระดับฝ่าย

ของทศท, รายงานวิจัยเสนอ ต่อองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย (ทศท.), 2539
• ผลกระทบต่อแรงงานจากการน าเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต: ศึกษากรณี
อุตสาหกรรมทอผ้า, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2539

ผลงานทางวิชาการ


