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กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย.

งานวิจัยที่กาลังดาเนินการ
๑) โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(กลุ่ม Startup/Strong/Regular & Turn Around/Ecosystem) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ (สถานภาพ: หัวหน้า
โครงการวิจัย)
๒) โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
วิจั ย และพัฒ นากิจ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ส าธารณะ
(กทปส.) โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สานักงาน กสทช.) (สถานภาพ: หัวหน้าโครงการวิจัย)
๓) โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก
(ระดับรายสถานประกอบการ) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒. (สถานภาพ: ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์)
๔) โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนานโยบาย การกากับดูแล และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๐. (สถานภาพ:
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์)

