ประวัติการศึกษาและการทํางาน
ชื่อและสถานที่ทาํ งาน
สมเกียรติ ตัง้ กิ จวานิ ชย์
ประธานสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ)
565 ซอยรามคําแหง 39 ถนนรามคําแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
โทร. 02-718-5460
โทรสาร. 02-718-5461
e-mail: somkiat@tdri.or.th
สาขาการวิจยั ที่เชี่ยวชาญ
นโยบายสือ่ และโทรคมนาคม
นิตเิ ศรษฐศาสตร์ (Economic analysis of laws)
นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
นโยบายการวิจยั และพัฒนา
การศึกษา
2537

วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (D. Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of
Computer Science, Tokyo Institute of Technology

2534

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

2531

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1

ทุนการศึกษา-รางวัลและเกียรติ ประวัติ
2553

ได้รบั เชิญเป็ นปาฐก ในการปาฐกถา 14 ตุลาคม เรื่อง ความเหลือ่ มลํ้าทางเศรษฐกิจกับ
ประชาธิปไตย, มูลนิธิ 14 ตุลา

2551

ได้รบั เชิญเป็ น Fellow ของ Eisenhower Fellowship

2550

ได้รบั เชิญเป็ นปาฐก ในการปาฐกถาอิศรา อมันตกุล ประจําปี 2550 เรื่อง เส้นทางสือ่
สาธารณะ-สือ่ เสรี, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2549

ได้รบั รางวัลผลการวิจยั ดีเด่น สกว. ประจําปี 2549 จากโครงการวิจยั “การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทําความตกลงการค้าเสรี” สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

2548

ได้รบั เชิญเป็ นปาฐกเพื่อรําลึกวันคล้ายวันอนิจกรรมของอาจารย์ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ 30
กรกฎาคม 2548 เรื่องการพัฒนาประเทศตามแนวทางสันติประชาธรรม โดยโครงการป๋วย
เสวนาคาร

2547

รางวัลต่อต้านคอร์รปั ชันดี
่ เด่น (Thailand Anti-corruption Award) ประจําปี 2547 จากองค์กร
ภาคีตา้ นคอร์รปั ชันและองค์กรพันธมิตร

2547

ได้รบั การคัดเลือกเป็ น “คนแห่งปี ” โดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

2544

International Visitor Program, Department of States, USA

2531-2537

ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญีป่ นุ่

2531

เหรียญทองพระราชทาน ผลการศึกษาดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527

สอบคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงเป็ นอันดับที่ 1

2526

สอบคัดเลือกเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงเป็ นอันดับที่ 1

กิ จกรรมสาธารณประโยชน์
2554-ปจั จุบนั

กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

2553-ปจั จุบนั

กรรมการมูลนิธสิ อ่ื มวลชนศึกษา
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2553

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการร่วม

2553

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. .... วุฒสิ ภา

2552

เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร

2552-ปจั จุบนั

กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

2552-ปจั จุบนั

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

2552

กรรมการปฏิรปู สือ่ ภาครัฐ (แต่งตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี)

2552

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.
2551 (แต่งตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี)

2550

โฆษกและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

2550

เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. .... สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

2550

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. .... สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

2550

อนุกรรมาธิการ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ในคณะกรรมาธิการกิจการ
องค์กรอิสระ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

2550

อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและ
การสือ่ สาร ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติ

2549

กรรมการ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548-2549

อนุกรรมาธิการปฏิรปู สือ่ วุฒสิ ภา
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2546-2548

กรรมการสภาผูด้ แู ลเว็บไทย

2545-2548

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
อนุกรรมการด้านวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

2537-2538

นายกสมาคม สมาคมนักวิชาชีพไทยในญีป่ นุ่

2536-2537

บรรณาธิการบริหารนิตยสารศักยภาพ สมาคมนักวิชาชีพไทยในญีป่ ุน่

2530-2531

รองเลขาธิการ สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)

2530-2531

อุปนายกฝา่ ยกิจการภายนอก องค์การบริหารสโมสรนิสติ จุฬา (อบจ.)

ผลงานทางวิ ชาการ
คู่มอื ประชาชนรูท้ นั คอรัปชัน,่ รายงานเสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2556
จัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรปู การศึกษาขัน้ พื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ, รายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2556
การวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย, รายงานเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า, 2556
การเพิม่ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที ่ 4), รายงาน
เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556
ศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมทีใช้
่ แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน (สิง่ ทอและ
เครือ่ งนุ่งห่ม, รองเท้าและเครือ่ งหนัง, อัญมณีและเครือ่ งประดับ) , รายงานเสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556
สํารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจําปี 2555 และคาดการณ์ปี 2556, รายงานเสนอต่อสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 2556
จัดทํายุทธศาสตร์ทเี ่ หมาะสมในการบริหารจัดการ การวิจยั พัฒนาและอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ของประเทศไทย, เสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556
ปรับปรุงการสํารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์, รายงานเสนอต่อสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556
การประเมินผลการวิจยั ของประเทศ, รายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2555
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จัดทํากรอบนโยบายโทรคมนาคมแห่งชาติ, รายงานเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร, 2555
การเพิม่ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที ่ 3), รายงาน
เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555
สํารวจตลาดซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์บริการ. รายงานเสนอต่อสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน), 2555
สภาผูแ้ ทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างไร, รายงานเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า, 2555
การเพิม่ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที ่ 2), รายงาน
เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
“คลังสมอง” ของประเทศไทย, รายงานเสนอต่อสถาบันคลังสมองของชาติ, 2554
การปรับปรุงนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องไทยเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน, รายงานวิจยั เสนอต่อ
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะทีด่ ี (นสธ.), 2555
นิตเิ ศรษฐศาสตร์ของระบบยุตธิ รรมทางอาญา, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในโครงการ “การ
วิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์” รายงานวิจยั เสนอต่อ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2554
นิตเิ ศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายเช็ค, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในโครงการ “การวิเคราะห์
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์” รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2554
โครงสร้างการจัดซื้อโดยรัฐของสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน, รายงานวิจยั เสนอต่อ
กรมบัญชีกลาง, 2554
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้โครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม,
รายงานเสนอต่อสํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม, 2554
การจัดรูปองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
, รายงานวิจยั เสนอต่อสถาบันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2554
การศึกษาผลกระทบต่อ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) จากพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี ่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม่,
รายงานวิจยั เสนอต่อบริษทั อสมท จํากัด (มหาชน), 2553
การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปญั หาจากการออกใบอนุญาตบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ
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3G ต่อบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), รายงานวิจยั
เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง, 2553
การเพิม่ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ระยะที ่
1, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2553
การเพือ่ ประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ 2545-2551, รายงานวิจยั เสนอต่อ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553
การส่งเสริมบทบาทของุอตสาหกรรม ICT เพือ่ การสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ,
รายงานวิจยั เสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
่
ระยะที ่ 2, 2553
การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย, รายงานวิจยั
เสนอต่อสํานักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม, 2552
วิกฤตการณ์ประเทศไทยและทางออก, เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
2552
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์การเข้าเป็ นสมาชิกภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐใน
องค์การการค้าโลกของประเทศไทย, รายงานวิจยั เสนอต่อกรมบัญชีกลาง, 2552
การส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพือ่ การสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ,
รายงานวิจยั เสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
่
ระยะที ่ 1, 2552
การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิ ดเสรี (การศึกษาผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป และความตกลงว่าด้วยความเป็ นหุน้ ส่วนและความร่วมมือ
ระหว่างไทยและประชาคมยุโรป), รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2552
การพัฒนาระบบสิทธิบตั รยาของประเทศไทยและการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขต
การค้าเสรีในประเด็นสิทธิบตั รยา, รายงานวิจยั เสนอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา, 2552
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552
การศึกษาโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศญีป่ นุ่ , รายงานวิจยั เสนอต่อ
กรมบัญชีกลาง, 2551
การปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,
2551
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การเฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2551
การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (กรณีความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ และความ
ตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญีป่ นุ่ ), รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551
การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (กรณีความตกลงการค้าเสรีอาเซียนและความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน), รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551
การยกร่างกฎหมายเพือ่ จัดตัง้ สถานีโทรทัศน์สาธารณะ, 2550
การศึกษาความเป็ นไปได้และแนวทางในการจัดตัง้ สถานีโทรทัศน์สาํ หรับเด็กและครอบครัว, รายงาน
วิจยั เสนอต่อมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, 2550
การเตรียมความพร้อมของไทยสําหรับการเจาจาจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพ
ยุโรป: บทการค้าบริการและการลงทุน, รายงานวิจยั เสนอต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ, 2550
การสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ การปฏิรปู การเมือง, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,
2550
การประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมด้วยวิธกี ารเศรษฐมิติ (บรรณาธิการ), 2550
การประเมินกองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษา, รายงานการวิจยั ในโครงการ “การประเมินนโยบาย
สาธารณะด้านสังคมด้วยวิธกี ารเศรษฐมิต”ิ เสนอต่อมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, 2550
การประเมินนโยบายการตรึงราคานํ้ามัน, รายงานการวิจยั ในโครงการ “การประเมินนโยบายสาธารณะ
ด้านสังคมด้วยวิธกี ารเศรษฐมิต”ิ เสนอต่อมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, 2550
การประเมินผลโครงการ “จับกระแสองค์การการค้าโลก”, รายงานการวิจยั เสนอต่อสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั , 2550
การแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการเปิ ดเสรี (กรณีความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทยอินเดียและไทย-จีน), รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549
การจัดทํากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์สาธารณะและสร้างกลไกสนับสนุนสือของชุ
่
มชน,
รายงานวิจยั เสนอต่อมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, 2549
ั
ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพย์สนิ ทางปญญาเพื
อ่ รองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่อ SMEs,
รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2549
การศึกษาแนวทางปฏิบตั ทิ ดี ่ ใี นการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเพือ่ ประยุกต์ใช้กบั
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ประเทศไทย, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2549
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา, รายงานวิจยั สนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั , 2549
การพัฒนาหัวข้อด้านวิจยั ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทีม่ คี วามสําคัญ, รายงานวิจยั เสนอ
ต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2549
ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA, รายงานวิจยั เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ, 2549
การค้าบริการและการลงทุนในกรอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐ, รายงานวิจยั เสนอต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ, 2549
กลไกในการให้ขอ้ มูลทีเ่ กียวกั
่ บการเปิ ดเสรีทางการค้าแก่ประชาชน, รายงานวิจยั ในโครงการ “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทําความตกลงการค้าเสรี” เสนอ
ต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2549
ประสบการณ์ของการเปิ ดเสรีทางการค้าในต่างประเทศ, รายงานวิจยั ในโครงการ “การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทําความตกลงการค้าเสรี” เสนอต่อสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2549
การจัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ ศึกษาผลกระทบการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย, รายงานวิจยั เสนอต่อการเคหะ
แห่งชาติ, 2548
การพัฒนาขีดความสามารถของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ, รายงานการวิจยั เสนอต่อสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, 2548
ผลกระทบจากความตกลงด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต่อประเทศไทย, รายงานวิจยั เสนอต่อ
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
ผลกระทบจากความตกลงด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาต่อประเทศไทย, รายงานวิจยั เสนอต่อสถาบันวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2548
การลงทุนและการเปิ ดเสรีภาคบริการในการเจรจา JTEPA, รายงานวิจยั เสนอต่อกระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2548
ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยต่อการทําความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา,
รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2548
สือดิ
่ จติ ลั และเทคโนโลยีสอ,
ื ่ รายงานการวิจยั ในโครงการ “การปฏิรปู ระบบสือ”่ เสนอต่อสํานักงาน
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กองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547
บทสังเคราะห์การปฏิรปู สือ,่ รายงานการวิจยั ในโครงการ “การปฏิรปู ระบบสือ”
่ เสนอต่อสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547
การกํากับดูแลโครงสร้างสือวิ
่ ทยุและโทรทัศน์, รายงานการวิจยั ในโครงการ “การปฏิรปู ระบบสือ”่ เสนอ
ต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547
การประเมินผลการทํางานของฝา่ ยอุตสาหกรรม (ฝา่ ย 5) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , รายงาน
วิจยั เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน 10 ปี สกว., 2547
ยุทธศาสตร์ในการกําหนดนโยบายส่งเสริมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง,
2547
การจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนือ่ งมาจากการเปิ ดเสรีแบบทวิ
ภาคี, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนือ่ งมาจากการเจรจา
WTO ทีก่ รุงโดฮา, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547
ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมอันเนือ่ งมาจากการเปิ ดเสรีแบบทวิภาคี, รายงานวิจยั เสนอต่อ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547
ผลกระทบของการแปลงค่าสัมปทานเป็ นภาษีสรรพสามิต, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
2546 (www.tdri.or.th)
การจัดสรรคลืน่ ความถี,่ รายงานการวิจยั ในโครงการ “แนวทางการปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย” เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานการวิจยั ในโครงการ “แนวทางการปฏิรปู ระบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
คู่มอื ประชาชนด้านโทรคมนาคม รายงานการวิจยั ในโครงการ “แนวทางการปฏิรปู ระบบโทรคมนาคม
ของประเทศไทย” เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
การกํากับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม, รายงานการวิจยั ในโครงการ “แนวทางการปฏิรปู ระบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
การเชือ่ มต่อโครงข่าย, รายงานการวิจยั ในโครงการ “แนวทางการปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมของ
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ประเทศไทย” เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
การสร้างความน่าเชือ่ ถือของหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม, รายงานการวิจยั ในโครงการ
“แนวทางการปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,
2546
สภาพตลาดโทรคมนาคมในต่างประเทศและประเทศไทย, รายงานการวิจยั ในโครงการ “แนวทางการ
ปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย” เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
การไร้ประสิทธิภาพและความล้มเหลวของระบบตลาด กรณีศกึ ษาปญั หาการลุกลามในตลาด
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์, 2546
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ การวางแผน: ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการ
บันทึกข้อมูลคมนาคมและการสือสาร,
่
รายงานความก้าวหน้า เสนอต่อสํานักบัญชีประชาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546
แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, สถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย, 2546
การเปรียบเทียบกฎหมายทีเ่ กียวข้
่ องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย ญีป่ นุ่ ฝรังเศส
่ และออสเตรเลีย, รายงานวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่ การพัฒนาประเทศ, 2546
ต้นทุนและประโยชน์ของการใช้ EDI ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมค้าปลีก, สถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย 2546
โครงสร้างตลาดสือวิ
่ ทยุและโทรทัศน์, รายงานการวิจยั ในโครงการ “การปฏิรปู ระบบสือ”
่ เสนอต่อ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
วัตถุประสงค์ ภาพทีพ่ งึ ปรารถนา และหลักการทีค่ วรจะเป็ นของระบบสือ,่ รายงานการวิจยั ในโครงการ
“การปฏิรปู ระบบสือ”
่ เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2546
การทําความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐ, รายงานวิจยั เสนอต่อหอการค้าสหรัฐในประเทศไทยและสภา
ธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน, 2546
การประเมินผลงานสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2545
การประเมินผลกระทบของชุดโครงการทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญสูงทีได้
่ รบั การสนับสนุนจากสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2545
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ั ยสําคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนการสอน, รายงานวิจยั
ยุทธศาสตร์และปจจั
เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
ต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย: กรณีศกึ ษาบริการโทรคมนาคม, เอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการประจําปี 2545, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2545
การจัดทําข้อเสนอระบบการวิจยั ประเทศ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพาณิชย์, รายงานวิจยั
เสนอต่อมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, 2545
เราจําเป็ นต้องแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมหรือไม่, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
2545 (www.tdri.or.th)
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ สําหรับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี, รายงานวิจยั เสนอต่อศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545
e-Commerce ในธุรกิจจริง – เรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษาเด่นทัวโลก,
่
ศูนย์พฒ
ั นาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์, (
NECTEC ), จัดจําหน่ายโดย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน), 2545
ผลของกฎระเบียบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ประจําปี 2545, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2545
ผลกระทบต่อแรงงานจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต: ศึกษากรณีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2545
ผลกระทบของกฎหมายต่อธุรกิจ SMEs, รายงานการวิจยั เสนอต่อ GTZ, กรกฎาคม 2545
การพัฒนาบุคลากรของ SMEs, รายงานวิจยั สนอต่อ JETRO, มิถุนายน 2545
การปฏิรปู ระบบสนับสนุนการวิจยั -พัฒนาเชิงพาณิชย์และการสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชน, รายงาน
วิจยั เสนอต่อมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ, 2545
โครงการประยุกต์ใช้รปู แบบการพัฒนากําลังคน, สถาบันวิจยั เพือการพั
่
ฒนาประเทศไทย, 2545
การสร้างแนวร่วมในการผลักดันนโยบายแข่งขันทางการค้า, รายงานวิจยั เสนอต่อธนาคารโลก, 2545
สภาพปญั หาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
2544
อนาคตอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ใครกําหนด?, สถาบันวิจยั เพือการพั
่
ฒนาประเทศไทย, 2544
(www.tdri.or.th)
นโยบายอินเทอร์เน็ตสําหรับประเทศไทย, รายงานวิจยั เสนอต่อศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
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คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544
การประมวลการแปรสัญญาร่วมการงานในกิจการโทรคมนาคม , สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศ
ไทย, 2544 (www.tdri.or.th)
การแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ, รายงานวิจยั เสนอต่อ
กระทรวงคมนาคม, 2544
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรวิทยา, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
2544
การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศกึ ษาโรงงานตัวอย่างทีป่ ระสบความสําเร็จในการประหยัดและเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, รายงานวิจยั เสนอต่อกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 2543
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 (แปลจาก The Quality
of Growth ของ The World Bank)
การประมาณการค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,
เสนอต่อธนาคารโลก ตุลาคม 2543
อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย, เอกสารประกอบการประชุมประจําปี 2543
ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย,
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2543
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กบั ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
2543
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กบั ผลกระทบในการจัดเก็บภาษี, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
2543
ั
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญญาที
เ่ กีย่ วข้องกับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์, สถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย, 2543
เป้าหมายและแนวทางในการจัดทําระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสําหรับประชาชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2543
เงินอิเล็กทรอนิกส์กบั นโยบายการเงินและการฟอกเงิน, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2543
สถานภาพของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย,
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2542
ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์และองค์กรออกใบรับรอง, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2542
การพยากรณ์ความแพร่หลายของการใช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2000-2005, สถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541 (www.tdri.or.th)
บทบาทของสถาบันวิจยั ภาครัฐในการลอกเลียนอย่างสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์เพือ่ การอยู่รอดของ
อุตสาหกรรมไทย, รายงานทีดอี าร์ไอ, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2542
แนวความคิดและวิธวี ทิ ยาในการศึกษาระบบซับซ้อน, ในจากวิกฤติเศรษฐกิจสูป่ ระชาสังคม (หนังสือที ่
ระลึกครบรอบ 60 ปี อาจารย์อมั มาร สยามวาลา) นิพนธ์ พัวพงศกร บรรณาธิการ, คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พฤษภาคม 2542 (www.tdri.or.th)
ร่างแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2542
สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศ
ไทย, 2541
นักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ กับโอกาสในการยกระดับการท่องเทียวของไทย,
่
รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2541
การฟื้นฟูสโู่ ครงสร้างเศรษฐกิจทีแข่
่ งขันได้และยังยื
่ น, รายงานประกอบการประชุมประจําปี,
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541
รายงานการสัมภาษณ์หน่วยงานด้านนโยบายการพาณิชย์ของประเทศญีป่ ุน่ , รายงานการวิจยั เพือ่
จัดทําแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ , รายงานการวิจยั เพือ่ จัดทําแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 25402549, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541
การปรับบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกของศูนย์พาณิชยกรรมและสํานักงานทูตพาณิชย์ไทยใน
ต่างประเทศ: ข้อเสนอบางประการจากกรณีศกึ ษาของต่างประเทศ, รายงานการวิจยั เพือ่ จัดทําแผน
แม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541
การชังตวงวั
่
ด, รายงานการวิจยั เพือ่ จัดทําแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549, สถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541
ั
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญญา,
รายงานการวิจยั เพือ่ จัดทําแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 25402549, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541
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การกํากับดูแลการประกันภัย , รายงานการวิจยั เพือ่ จัดทําแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 25402549, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2541
ทางด่วนข้อมูล: ข้อเสนอเพือ่ การพัฒนาประเทศ, รายงานวิจยั เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั , 2540
แผนหลักการสือสาร
่
พ.ศ. 2540-2549, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2540
แผนกลยุทธ์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539-2544, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2540
การอํานวยความสะดวกทางการค้าในเอเปค, สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2540
การจัดทําดัชนีช้วี ดั เพือ่ ประเมินผลระดับฝา่ ยของทศท, รายงานวิจยั เสนอต่อองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย (ทศท.), 2539
ผลกระทบต่อแรงงานจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต: ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า,
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2539
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