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มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การท างาน 
ปัจจุบัน อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

คณะกรรมการบริหารกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการค้า คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการในคณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย 
กรรมการในคณะกรรมการกลุ่มการค้าภายในประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2558-2559 

2562-2559  รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2558 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

2555-2559 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2552-2554 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ
กรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด 

  กรรมการในอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา 
 กรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

(องค์การมหาชน) 
กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย 

2552-2554  ผู้ด าเนินรายการ “เจาะประเด็นข่าวร้อน” ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา  22.00-22.20 น.  
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
ผู้ด าเนินรายการ “SME ต้องดู ป2ี”  ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-10.45 น. 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
วิทยากรประจ ารายการ “Business Week”  ทุกวันเสาร์ เวลา 22.00-23.00 น.   
UBC ช่อง TNN 24 
วิทยากรประจ ารายการ “คิดลึกกับหอการค้า”  ทุกวันอังคาร เวลา 22.00-23.00 น.   
UBC ช่อง TNN 8 



2549-2551  กรรมการจัดท าและก ากับโครงการ CFO กระทรวงการคลัง 
 กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย 
2549 กรรมการในคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) หอการค้าไทย 
2548 กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้าไทย 
 กรรมการในคณะกรรมการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ 
                 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2547 ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ประธานหอการค้าไทย (ดร. อาชว์ เตาลานนท์) 
2546 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 
 เกี่ยวกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อ 
 ป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ของ ศสปป. 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จ ากัด 
อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

 
การท างาน 
2547 เหนือ กลาง อีสาน ใต้ : ศักยภาพทางเศรษฐกิจของใครเดน่ที่สุด 
2548 สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทย น่าเป็นห่วงเพียงใด 
2549 ฟื้นองค์ความรู้ ฟื้นความเชื่อมั่น ฟื้นความพอเพียง 
2556 การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ันผ่านการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ: � 
2557 การใช้จ่ายของภาครัฐ: ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจริงหรือ? 

 
บทความ 
2561 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2560 แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรร์ัปชันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย 

 
งานวิจัย 
2562 1.โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2562 

ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ของประเทศ 
(Composite Index for SME) รายเดือน ปี 2562 ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
3.โครงการการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.โครงการพัฒนาแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Model) และเศรษฐกิจ
การเกษตรเพื่อการพยากรณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
5.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านท ามาค้าขายแห่งเดิม (ภาคกลาง) 
ประจ าปี 2562 ของกรมการค้าภายใน 

 



2561 1.โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
จากผลการด าเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2.โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2561  
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3.โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ของประเทศ 
(Composite Index for SME) รายเดือน ปี 2561 ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
4.โครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.โครงการจ้างที่ ปรึกษาเพื่ อพัฒนาเพิ่ มศักยภาพหมู่บ้ านท ามาค้ าขาย (ภาคกลาง)  
ของกรมการค้าภายใน 
6.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากการด าเนินงานด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ การบริการ
ทางการกีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
7.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
กีฬา (Sports Industry) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
8.โครงการจ้างจัดเสวนาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
9.โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจากการปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐาน
บัญช ีIFRS9 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
10.โครงการขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการค้าและการลงทุน 
“Knowledge Tank” หอการค้าไทย 
11.โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการขึ้นภาษีป้ายโฆษณา สมาคมป้ายและ
โฆษณา 
12.โครงการส ารวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ “รู้รัก ภาษาไทย” รายการ  
“เพลินภาษา 5 นาที” รายการ “คลังความรู้ คู่แผ่นดิน” และรายการ “เรียนรู้ภาษาอาเซียน”  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ์

2560 1. โครงการจ้างปรึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล เพื่อจัดท า
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากและผลส ารวจความคิดเห็น (Poll) 2560 ธนาคารออมสิน 
2. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2560 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  3. โครงการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รับบริการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560            
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

  4. โครงการการออกแบบสรุปข้อสนเทศสหกรณ์ และแผนภาพการวิเคราะห์ด้านการเงิน     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

  5. โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อป้ายโฆษณา DTC และโปสเตอร์หน้าร้าน 
7- Elven บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จ ากัด (มหาชน) 

  6. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดท ารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท ามาค้าขาย
ต้นแบบ (ภาคกลาง)” กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 
 

https://www.jsccib.org/


  7. โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค     
(Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
8. โครงการส ารวจความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่าย หรือเอเยนต์ในการให้บริการจัดส่งสินค้าของ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด ปี 2560 ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด 
9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการน า
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช ้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
10. โครงการฝึกอบรมการบริหารการท่องเที่ ยวส าหรับผู้บริหารระดับสู ง (Tourism 
Management Program for Executives:TME) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
11. หลักสูตรฝึกอบรมในชื่อโครงการ “Mini MBA ด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน และการตลาด” 
การยางแห่งประเทศไทย 
12. โครงการจ้างท ายุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) การยางแห่งประเทศไทย 
13. โครงการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
14. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬา (Sport Industry) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
15. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2560 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
16. โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ของประเทศ 
(Composite Index for SME) รายเดือน ปี 2560 
17.โครงการส ารวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ “รู้รัก ภาษาไทย” รายการ  
“เพลินภาษา 5 นาที” รายการ “คลังความรู้ คู่แผ่นดิน” และรายการ “เรียนรู้ภาษาอาเซียน”  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

2559 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
ฐานราก และพัฒนาตัวแบบจ าลองส าหรับพยากรณ์เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน 
2. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2559 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  3. โครงการส ารวจส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ      
ที่จ าเป็น” กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
4. โครงการศึกษาธุรกิจบริการที่มีนวัตกรรมในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์
5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่าย หรือเอเยนต์ในการให้บริการจัดส่งสินค้าของ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด ปี 2559 ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด 
6. โครงการส ารวจ วิเคราะห์ และประเมินการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติต่อองค์กรภายในและภายนอก 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
7.โครงการส ารวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ “รู้รัก ภาษาไทย” รายการ  
“เพลินภาษา 5 นาที” รายการ “คลังความรู้ คู่แผ่นดิน” และรายการ “เรียนรู้ภาษาอาเซียน”  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ์

2558 1. โครงการศึกษาเพื่อค้นหากลุ่ม SMEs มีศักยภาพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ได้ (Un-Served) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 



 2. โครงการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในประเทศไทย กรณีศึกษา มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมในนิคม/เขตอุตสาหกรรม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 
3. โครงการสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อพท. องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
4. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2558 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่าย หรือเอเยนต์ในการให้บริการจัดส่งสินค้าของ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด ปี 2558 ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด 
6. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2557) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
7. โครงการส ารวจความพึ งพอใจและความเชื่ อมั่ นของผู้ ใช้บริการที่ มี ต่ อศูนย์คุณธรรม             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
8. โครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย 

2557 1. โครงการส ารวจประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและธุรกิจจากการจัดสรรคลื่นความถี่ผ่าน 
2.1 GHz (3G) และผลกระทบทางเศรษฐกิจและธุรกิจ หากมีการเร่งการจัดสรรคลื่น 1800 MHz 
ที่สัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย. 2556 ส านักงาน กสทช. 
2. โครงการวิเคราะห์/วิจัยภาวะอุตสาหกรรมเชิงลึก ปี 2557 ธนาคารออมสิน 
3. โครงการปรับปรุงข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ และข้อเสนอแนะเชิงการเงินโครงการ    
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย 
4. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2557 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
5. โครงการส ารวจความพึ งพอใจและความเชื่ อมั่ นของผู้ ใช้บริการที่ มี ต่ อศูนย์คุณธรรม             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
6.  โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
7. โครงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและนิคม/เขตอุตสาหกรรม สมาคมนิคมอุตสาหกรรม
ไทยและพันธมิตร 

2556 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน ( Integrity & Transparency 
Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ
2. โครงการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์
ลูกค้าภาครัฐ ธนาคารออมสิน 
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงรับจ าน าเพื่อสนับสนุน
ศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ ธนาคารออมสิน 
4. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2556 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
5. โครงการส ารวจทัศนคติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



2555 1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก
ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
2. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนและ
สร้างรายได้ให้กับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว 
3. โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
4. โครงการความร่วมมือในการติดตามและวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
5. โครงการความร่วมมือในการติดตามและวิ เคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจภูมิภาค 
กรมบัญชีกลาง 
6. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2555 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. โครงการส ารวจการรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์พลังงานไทย บริษัท นีโอทาร์เก็ต จ ากัด 
8. โครงการส ารวจความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจนโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตร และ
มาตรการดูแลผู้บริโภคของกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
9. โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion : Poll) ที่มีต่อการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
10. โครงการส ารวจการรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่ วนได้ส่ วน เสียที่ มี ต่อ  สทป. ประจ าปี  2555  ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ        
(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 
1 1 . โค ร ง ก า ร  The Disaster Preparedness of Thailand Small and Medium Size 
Enterprises มูลนิธิเอเชีย 
12. โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559” 

2554 1. โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้า
ต่างประเทศ 

 2. โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ์
3. โครงการความร่วมมือในการติดตามและวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4. โครงการความร่วมมือในการติดตามและวิ เคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจภูมิภาค 
กรมบัญชีกลาง 
5. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2554 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
6. โครงการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงานตามตัวชี้วัดของธนาคารออมสิน ปี 2554 ของ
ธนาคารออมสิน 
7. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
8. โครงการประเมินผลกระทบการด าเนินงานของโครงการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2553 ของ
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



9. โครงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
10. โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับบริการ
ของราชบัณฑิตยสถานผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ราชบัณฑิตยสถาน 
11. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนิทรรศการต่างๆ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2554 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12. โครงการส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจต่องานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ าปี 2554 บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จ ากัด 
13. โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามโครงการพัฒนา
ดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

2553 1. โครงการ ส ารวจสถานการณ์วิสาหกิจธุรกิจรายย่อย ปี 2553 ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 2. โครงการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ บสท. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
3. โครงการความร่วมมือในการติดตามและวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4. โครงการความร่วมมือในการติดตามและวิ เคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจภูมิภาค 
กรมบัญชีกลาง 
5. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2553 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
6. โครงการส ารวจทัศนะของภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ
ไทย ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
7. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 
ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
8. โครงการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย 
(ดาวเทียม THEOS: Thailand Earth Observation System) ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

2552      1. โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
2. โครงการวิจัยพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และความต้องการบริการ
ทางการเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. โครงการบ ารุงรักษาระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตรปี 5  กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์
5. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ 
บสท.” บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
6. โครงการบ ารุงรักษาระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตรปี 4” กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์



7. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของ บสท. 
ประจ าปี 2551” บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
8. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2552 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
9. โครงการการประเมินผลกระทบของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ) ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
10. โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการส่งออกข้าวสารไป
ต่างประเทศ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
11. โครงการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและราคาพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญภายใต้นโยบายประกันรายได้
เกษตรกร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2551 1. โครงการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
การตลาดสินค้าเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร         

  2. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของ อพท. ช่วงเวลา 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547 -2549 องค์ การบริห ารการพัฒ นาพื้ นที่ พิ เศษ เพื่ อการท่ องเที่ ย วอย่ างยั่ งยื น           
(องค์การมหาชน) 

 3. โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จังหวัด
อ่างทอง พาณิชย์จังหวัดอา่งทอง 

 4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้จ าหน่าย (Dealer) ที่มีต่อผู้จัดจ าหน่าย (Distributor)   
ปี 2551” บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด 
5. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2551 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
6. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการกองทุน สสส. ปี 2550 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
7. การวิเคราะห์และจัดท าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8. โครงการส ารวจโครงสร้างต้นทุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2550 1. GLOBAL ECONOMIC INTELLGENCE (GEI) กระทรวงการต่างประเทศ 
 2. โครงการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่มีต่อ

ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของโลก ส านักพัฒนาและส่งเสริม        
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นในการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีของ บสท. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 4. โครงการบ ารุงรักษาระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตรปี 3 กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์
5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้จ าหน่าย (Dealer) ที่มีต่อผู้จัดจ าหน่าย (Distributor)   
ปี 2550” บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด 
6. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2550 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 



7. โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่ 5 ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

2549 1. โครงการจัดท าระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร 3 กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์  
2. โครงการศึกษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ ส านักงานส่งเสริมการลงทุน  (BOI) 
กระทรวงพาณิชย ์
3. โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 4. โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที ่3 
 5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน 

6. โครงการบ ารุงรักษาระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตรปี 2” กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์
7. โครงการการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินค้าของบริษัท RICOH บริษัท RICOH 
8. โครงการส ารวจความพึงพอใจในเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ของตัวแทนจ าหน่าย บริษัท ซินเจนทา 
จ ากัด 
9. โครงการพฤติกรรมการบริโภคหวยใต้ดิน-หวยบนดินของไทย ได้รับทุนส่งเสริมงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
10. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2549 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
11. โครงการที่ปรึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจและร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สระบุร ีจังหวัดสระบุร ี
12. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล 
13. โครงการจัดท าระบบงานตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านสื่อ อิเล็กโทร
นิค ส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
14. โครงการส ารวจเจาะลึกหาความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของกรมการค้า
ภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

2548 1. โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าไทย-แอฟริกาใต้ กรมเจรจาการค้า กระทรวง
พาณิชย ์
2. โครงการสานสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
3. โครงการจัดท าระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร  ปี 2548 กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์  
4. โครงการสานสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
5. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2548 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
6. โครงการศึกษาและออกแบบจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
7. โครงการการส ารวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน 

2547 1. โครงการจัดท าระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์  



2. โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-แอฟริกาใต้ กรมเจรจา
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
3. การสร้างเครือข่ายประสานงานและผลักดันการพัฒนา Cluster หอการค้าไทย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หลังปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4. โครงการการส ารวจผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัทไทยเดย ์
5. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรมไทย (TISI) ปี 2547” สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
6. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2547 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. โครงการอาหาร น้ า และสุขภาพของคนไทย: ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
น้ าของคนไทย ณ พ.ศ.2547 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยสนับสนุนทุนโดย สกว. 
8. โครงการตรวจรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
9. โครงการส ารวจทัศนคติของครัวเรือนต่อการก่อหนี้และการออม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
10. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

2546 1. การประเมินผลโครงการโครงการสนับสนุนวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม ภาคเอกชน ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ  
2. โครงการส ารวจปัจจัยที่ท าให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ) ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
3. โครงการผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  

 4. โครงการลักษณะประกอบการและปัญหาอุปสรรคของ SMEs ไทยในภาคการค้า กระทรวง
อุตสาหกรรม 
5. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรมไทย (TISI) ปี 2546” สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
6. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2546 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2545  1. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรมไทย (TISI) ปี 2545” สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

 2. โครงการจัดท าดัชนีชี้ความเชื่อมั่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) ปี 2545 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 3. โครงการศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์ภาคเหนือเสนอต่อรัฐบาล หอการค้าไทย 
 4. โครงการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ส าหรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม “3D 

Multimedia Object Library for E-Learning” กองทุนนวัตกรรม 
 5. โครงการการส ารวจปัจจัยที่ท าให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ แรงงาน 

(กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 6. การส ารวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวันออก และกลุ่มประเทศยุโรปเหนือเกี่ยวกับสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสัตว์
ป่าและพืชป่าในป่าในประเทศไทย กองทุนสัตว์ป่าโลก ส านักงานประเทศไทย 



 7. โครงการลักษณะประกอบการและปัญหาอุปสรรคของ SMEs ไทยในภาคการค้า กระทรวง
อุตสาหกรรม 

2543 1. โครงการดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บรโิภค กระทรวงพาณิชย ์
 2. โครงการดัชนีวัฏจักรธุรกิจระยะกลางและดัชนีช้ีน าวัฏจักรเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ 
2542 1. โครงการ "Thailand's Business Environment and Governance : Private Enterprise 

Survey" ของธนาคารโลก 
2539 1. โครงการศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย): กรณีศึกษาตลาดกลางทางการเกษตรตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซีย ของ
หอการค้าไทย 

2538 1. โครงการ "พัฒนาคุณภาพตัวแทนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด" บริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ากัด 
2. โครงการ "การศึกษาทัศนคติและความพอใจของประชาชนการตัดสินใจประกันชีวิต" บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จ ากัด 
3. โครงการประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ที่ยั่งยืน (กรณีภาคเหนือตอนบน) ร่วมวิจัยกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง "A Comparison of Inconsistent and Consistent Least 
Squares Estimation Methods for a Simultaneous Econometric Model of the 
Colorado Economy" Department of Mathematics, University of Northern 
Colorado, USA 
ภาคนิพนธ์เรื่อง "ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 6" คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ผู้บรรยายพิเศษ ทางด้านเศรษฐกิจ ให้กับหน่วยงานราชการ 
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- กรมบัญชีกลาง 
- ส านักส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- กรมสรรพากร 
- กรอ. จังหวัด 
- กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
- ธนาคารออมสิน 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- ธนาคารกรุงไทย 
- ฯลฯ 

ผู้บรรยายพิเศษ ทางด้านเศรษฐกิจ ให้กับภาคเอกชน 
- หอการค้าไทย 
- หอการค้าจังหวัด 
- เป็นผู้บรรยายพิเศษให้แกผู่้บริหารของบริษัทเอกชนต่างๆ  
- ฯลฯ 

หลักสูตรฝึกอบรม 
- หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่16 
- หลักสูตรการปอ้งกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 


