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แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล, เกรียงไกร เตชกานนท;, กิตติวัฒน; จันทร;แจPมใส, นุสรา สุขวบูลย;, สิทธิกร นิพภยะ,
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ผลกระทบและการใช1ประโยชน;ความตกลงและกรอบความรPวมมือด1านเศรษฐกิจและการค1า

4

ระหวPางประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC). สถาบันระหวPางประเทศเพื่อ
การค1าและการพัฒนา.
แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล, กิริยา กุลกลการ และ ศุภชัย ศรีสุชาติ (2561). โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา
แนวทางการบริ ห ารจั ด การแรงงานสั ม พั น ธ; ใ นเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษที ่ เ หมาะสมตP อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจไทย. กรมสวัสดิการและคุ1มครองแรงงาน. กระทรวงแรงงาน.
OECD/ILO (2017), How Immigrants Contribute to Thailand's Economy, ILO, Geneva
22/OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264287747-en
Tangtipongkul, K. & Wangmo, D. (2017). Determinants of Unemployment: Characteristics
and Policy Responses in Bhutan. Southeast Asian Journal of Economics, 5(2),
December.
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Tangtipongkul, K. (2016). Scale Economies in Public Vocational Education: Empirical
Evidence from Thailand. Southeast Asian Journal of Economics, 4(2), July –
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Tangtipongkul, K. (2016). Income Elasticity for Medical Care Services: An Empirical Study in
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Punyasavatsut, C., Laovakul, D., Tangtipongkul, K., Warunsiri, S., & Srisuchart, S. (2016).
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Quality Learning Foundation and Health Promotion Foundation.
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จัดการแรงงานข1ามชาติภายใต1ประชาคมอาเซียน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย.
สถาบันระหวPางประเทศเพื่อการค1าและการพัฒนา.
ศุภชัย ศรีสุชาติ และ แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล (2559). โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการ
จ1างแรงงานสูงวัย. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู1สูงอายุไทย.
Tangtipongkul, K. (2015). Rate of return to schooling in Thailand. Asian Development
Review, 32(2), pp. 38-64.
ชัยยุทธ ป†ญญสวัสดิ์สุทธิ์, ดวงมณี เลาวกุล, ศุภชัย ศรีสุชาติ, แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล, ศศิวิมล วรุณศิริ
ปวีณวัฒน;, พงศ;ทัศ วนิชานันท;, ดลภัค ชัยบุตร, ณัชชา ก£องแก1ว, อรอนงค; ทวีปรีชา, และ สุทธิดา
พลายงาม. (2558). บัญชีรายจPายด1านการศึกษาแหPงชาติ เผยความจริงรายจPายด1านการศึกษาของ
ประเทศไทย. สำนักงานสPงเสริมสังคมแหPงการเรียนรู1และคุณภาพเยาวชน.
ศุภชัย ศรีสุชาติ และ แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล. (2558). การขยายอายุการทำงานในภาคเอกชนที่เป¤นแรงงาน
ในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายสPง ขายปลีกฯ ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร. มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู1สูงอายุไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร1างเสริมสุขภาพ.
ศุภชัย ศรีสุชาติ และ แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล (2558). โครงการศึกษาวิเคราะห; เรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการแรงงานตPางด1าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา: เขตเศรษฐกิจพิเศษแมPสอด. สำนักงาน
สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหPงชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน.
ศุภชัย ศรีสุชาติ และ แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล (2557). แนวทางการสPงเสริมอาชีพและการมีงานทำของ
ผู1สูงอายุ กรณีศึกษา: การจ1างงานผู1สูงอายุในภาคอุตสาหกรรมการผลิต. สำนักงานสภาที่ปรึกษา
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เพื่อพัฒนาแรงงานแหPงชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
แรงงาน.
ศุภชัย ศรีสุชาติ และ แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล (2556). การสPงเสริมโอกาสด1านอาชีพและการทำงานของ
ผู 1 ส ู ง อายุ . สำนั ก งานสภาที ่ ป รึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นาแรงงานแหP ง ชาติ สำนั ก เศรษฐกิ จ การแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน.
แก1วขวัญ ตั้งติพงศ;กูล (2555). ประเมินนโยบายรัฐบาลในการวางแผนป¥องกันน้ำทPวม. สัมมนาวิชาการ
ประจำป¦ 2555. คณะเศรษฐศาสตร; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; ทPาพระจันทร; :121-179.
โครงการวิจัย
โครงการวิจัยที่สำเร็จแล;ว
1. โครงการสังเคราะห;ความรู1ด1านการปฏิรูปการศึกษา เสนอตPอ สำนักงานสPงเสริมสังคมแหPงการ
เรียนรู1และคุณภาพเยาวชน (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
2. โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให1แกPองค;กรปกครองสPวนท1องถิ่นด1านสุขภาพ
เสนอตPอ สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
3. โครงการบัญชีรายจPายด1านการศึกษาแหPงชาติ เสนอตPอ สำนักงานสPงเสริมสังคมแหPงการเรียนรู1
และคุณภาพเยาวชน (หัวหน1าโครงการ รศ.ดร.ชัยยุทธ; ป†ญญสวัสดิ์สุทธิ์)
4. โครงการศึกษาเรื่องการสPงเสริมโอกาสด1านอาชีพและการทำงานของผู1สูงอายุ เสนอตPอ สภาที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาการแรงงานแหPงชาติ กระทรวงแรงงาน (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุ
ชาติ)
5. โครงการสังเคราะห;ความรูด1 า1 นการปฏิรปู การศึกษา ระยะทีส่ อง เสนอตPอ สำนักงานสPงเสริมสังคม
แหPงการเรียนรู1และคุณภาพเยาวชน (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
6. โครงการบัญชีรายจPายด1านการศึกษาแหPงชาติระยะที่สอง เสนอตPอ สำนักงานสPงเสริมสังคมแหPง
การเรียนรู1และคุณภาพเยาวชน (หัวหน1าโครงการ รศ.ดร.ชัยยุทธ; ป†ญญสวัสดิ์สุทธิ์)
7. โครงการศึกษาการขยายอายุการทำงานในภาคเอกชน กรณีศึกษาแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิต เสนอตPอ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหPงชาติ (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุ
ชาติ)
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8. โครงการศึกษาการขยายอายุการทำงานในภาคเอกชน เสนอตPอ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู1สูงอายุไทย (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
9. โครงการศึกษาโครงการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการแรงงานตPางด1าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษแมPสอด เสนอตPอ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหPงชาติ
(หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
10. โครงการศึกษาปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสำรวจข1อมูล จปฐ. และข1อมูล กชช. 2ค สำหรับใช1
ในชP ว ง ป¦ พ.ศ. 2560-2564 เสนอตP อ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย (หั ว หน1 า
โครงการ รศ.ดร.ชนินทร; มีโภคี)
11. โครงการการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข1ามชาติภายใต1ประชาคมอาเซียนเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย เสนอตPอ สถาบันระหวPางประเทศเพื่อการค1าและพัฒนา
(องค;การมหาชน) (รPวมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ)
12. โครงการศึกษาวิเคราะห;และทบทวนการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการสPงคนตPางด1าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ;ป†จจุบัน (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.
ศุภชัย ศรีสุชาติ)
13. โครงการศึ ก ษาถอดบทเรี ย นสถานประกอบการที ่ ม ี ก ารจ1 า งแรงงานสู ง วั ย เสนอตP อ มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู1สูงอายุไทย ภายใต1การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร1าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
14. โครงการจ1างที่ปรึกษาวิเคราะห;กิจการโรงพยาบาลองค;การบริหารสPวนจังหวัดภูเก็ต (หัวหน1า
โครงการ ศ.ดร.สกนธ; วรัญ¨ูวัฒนา)
15. โครงการวิเคราะห;นโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับ Digital Community
Thailand 2020 เสนอตPอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน; และ
กิจการโทรคมนาคมแหPงชาติ (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย)
16. โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและสPงเสริมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในกลุPม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอตPอ สถาบันระหวPางประเทศเพื่อ
การค1าและพัฒนา (องค;การมหาชน) (รPวมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และ ผศ.ดร.อนิณ อรุณ
เรืองสวัสดิ์)
17. โครงการนำรP อ งเครื อ ขP า ยพั ฒ นารู ป แบบการขยายอายุ ก ารจ1 า งแรงงานผู 1 ส ู ง วั ย ในสถาน
ประกอบการ (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
18. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ;ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสม
ตPอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (รPวมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ)
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19. โครงการการวิเคราะห;ผลกระทบและการใช1ประโยชน;ความตกลงและกรอบความรPวมมือด1าน
เศรษฐกิจและการค1าระหวPางประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) (รPวมกับ
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท;, อ.ดร.กิตติวัฒน; จันทร;แจPมใส, นุสรา สุขวบูลย;, ผศ.สิทธิกร นิพภ
ยะ, ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ, ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และ อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ)
20. Collaborate with Dr. Theodoor Sparreboom - The project “Assessing the economic
contribution of labour migration in developing countries as countries of
destination” The European Commission, the International Labor Office and the
OECD Development Centre (the ECLM project) – How Immigrants Contribute to
Thailand’s Economy
21. โครงการสPงเสริมการมีรายได1และการมีงานทำของผู1สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
(หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
22. โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ1างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (หัวหน1าโครงการ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
23. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท1องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต1 สถาบันระหวPางประเทศเพื่อการค1าและการ
พัฒนา (รPวมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ, อาจารย;นนท; นุชหมอน และ อาจารย;สุกฤษฏิ์ วินย
เวคิน)
24. โครงการวิจัยและพัฒนาองค;กรและระบบการจัดสPงแรงงานไทยไปทํางานตPางประเทศโดยรัฐ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
25. โครงการพัฒนาเครือขPายการค1าบริการเชิงสร1างสรรค;ในจังหวัดสระแก1ว สถาบันระหวPางประเทศ
เพื่อการค1าและการพัฒนา (รPวมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ, อาจารย;นนท; นุชหมอน และ
อาจารย;สุกฤษฏิ์ วินยเวคิน)
26. โครงการพัฒนาเครือขPายการค1าสินค1าเชิงสร1างสรรค;ในจังหวัดสระแก1ว สถาบันระหวPางประเทศ
เพื่อการค1าและการพัฒนา.
(รPวมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ, อาจารย;นนท; นุชหมอน และ อาจารย;สุกฤษฏิ์ วินยเวคิน)
โครงการวิจัยทีก่ ำลังดำเนินการ
1. โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) (หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
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2. โครงการจัดจ1างที่ปรึกษาจัดทำรายการสินค1าและบริการที่มีแนวโน1มจะผูกขาดในตลาด (Priority
List) ประจำป¦งบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการแขPงขันทางการค1า (หัวหน1า
โครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
3. โครงการวิจัยพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร1อมของกลุPมประชากรวัยแรงงานของ
ประเทศไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
4. โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุPมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
ภายใต1กลไก ก.บ.ภ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหPงชาติ (หัวหน1าโครงการ ผศ.
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
5. โครงการการพัฒนานโยบายและกลไกการสร1างโอกาสและเสริมศักยภาพของผู1สูงอายุให1มีงานทำ
(หัวหน1าโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู1สูงอายุไทย
6. โครงการจัดจ1างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานอนุสัญญาองค;การแรงงานระหวPางประเทศ ประจำป¦
๒๕๖๓ สำนักประสานความรPวมมือระหวPางประเทศ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
5. ทุนการศึกษา อบรม ดูงาน รางวัล
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ;บทความวิจัย ประจำป¦งบประมาณ 2562
ทุนเผยแพรPผลงานจากคณะเศรษฐศาสตร; พ.ศ. 2558
รางวัลรPวมผลงานวิจัยดีเดPน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; พ.ศ. 2557
ทุนเผยแพรPผลงานจากคณะเศรษฐศาสตร; พ.ศ. 2556
ทุนเผยแพรPผลงานจากคณะเศรษฐศาสตร; พ.ศ. 2554
Campbell Research Award, University of Hawaii at Manoa
Graduate Teaching Assistant, University of Hawaii at Manoa
Outstanding student Award, Department of Economics, University of Hawaii at Manoa
Junior Fellow of the Academy at the American Academy of Political and Social Science
Omicron Delta Epsilon International Honor Society in Economics
King Kamehameha Award from International Students Association, University of Hawaii at
Manoa
Rainbow Award from International Students Association, University of Hawaii at Manoa
Aloha Award from International Students Association, University of Hawaii at Manoa
Pacific Asian Scholarships Tuition Waivers, University of Hawaii at Manoa
Tuition Waivers, International Student Services, University of Hawaii at Manoa
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Asian Pacific Tuition Differentiated Exemption Award, University of Hawaii at Manoa
6. การเข;าร?วมสัมมนาในและต?างประเทศ
Srisuchart, S., Tangtipongkul, K., Aroonruengsawat, A., & Desomsook, T. (2019). “Estimating
Thailand Labor Employment in New S-Curve Industry under 20 years National
Strategy and Thailand 4.0 Policy” A paper presented at the Conference and Human
Resource Management HR4ASIA Co-funded by the Erasmus + Programme of the
European Union Quy Nhon University, 170 An Duong Vuong Street, Qui Nhon,
Vietnam 2nd-3th October, 2019
Tangtipongkul, K. & Srisuchart, S. (2015) “The Decision to retire early: evidence from private
sector in Thailand” A paper presented at the Singapore Economic Review
Conference, Singapore.
Tangtipongkul, K. (2015) “Scale Economies in public vocational education: Empirical
evidence from Thailand” A paper presented at the Western Economic Association
International, Honolulu, Hawaii, USA.
Tangtipongkul, K. (2013) “Rate of return to schooling in Thailand” A paper presented at
the Singapore Economic Review Conference on August 6-8, Singapore.
Tangtipongkul, K. (2012) Policy evaluation on public flood prevention plan. In the
Preceeding of the 35th Annual Symposium of the Faculty of Economics, Thammasat
University: 121-179. (in Thai)
Tangtipongkul, K. (2011) “The impact of health insurance coverage on cancer screening
among women in Thailand” A paper presented at the Hawaii International
Conference on Social Science, Honolulu, Hawaii, USA.
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Tangtipongkul, K. (2009) “Income elasticity of demand for outpatient and inpatient
services: an empirical study in Thailand” A paper presented at the Graduate
Research Conference, East West Center, Honolulu, Hawaii, USA.
Tangtipongkul, K. (2008) “The impact of Universal Coverage Policy on healthcare utilization
and out-of-pocket healthcare expenditure: an empirical study in Thailand” A paper
presented at the Western Economic Association International, Honolulu, Hawaii,
USA.

7. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ3และสารนิพนธ3
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
1. Mr. Virak Khiev หัวข1อ “Remittance Inflows and Economic Growth: Empirical
Evidence in Cambodia” (พ.ศ. 2561)
2. Ms. Deki Wangmo หัวข1อ “Determinants of Unemployment: Characteristics and
Policy Responses in Bhutan” (พ.ศ. 2560)
3. Ms. Chimi Lhaden หัวข1อ “Determinants of Labor Force Participation and Wage in
Bhutan” (พ.ศ. 2558)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย
1. นายธิรภัทร บุญสุวรรณ หัวข1อ การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตPอการย1ายถิ่น
ของแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (พ.ศ. 2561)
Master of Arts (ASEAN Studies) Pridi Banomyong International College
1. Mr. Dennis C. Casing หัวข1อ “Healthcare Across the Border: Impacts of HIV-Related
Stigma and Discrimination on the Healthcare-Seeking Behavior of Male Expatriates
with HIV/AIDS in Thailand” (พ.ศ. 2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟ•กศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
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1. Noyel Ry หัวข1อ “Enhancing Free Movement of Nurses with Cambodian Education
in ASEAN”
2. Emmelyn Michelle V. Daez หัวข1อ “Creating Employment and Harvesting Gold
from Neighbours’ Golden Years: A Case Study of International Retirement
Migration to Tagaytay City, Philippines” (พ.ศ. 2563)
โครงการเศรษฐศาสตร3ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร3
1. นางสาวบุณฑริกา ชลพิทักษ;วงศ; หัวข1อ “พฤติกรรมการอดทนตPอพฤติกรรมการออมในจังหวัด
ขอนแกPน”
2. นางสาวรัตนาวดี แสนอินตา หัวข1อ “สถานการณ;เศรษฐกิจที่สPงผลกระทบตPอการเปลี่ยนแปลง
ระดับราคาเศษกระดาษในประเทศ”
3. นางสาวชลธิ ช า หงส; โ พธิ พ ั น ธุ; หั ว ข1 อ “ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการลดใช1 แ ก1 ว พลาสติ ก ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร”
4. นางสาวญาณิพัชญ; อาภรณ;แสงวิจิตร หัวข1อ “ป†จจัยที่มีผลตPอการตัดสินใจเดินทางทPองเที่ยวคน
เดียวของสตรี (Solo Female Travel) ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล” (พ.ศ. 2561)
5. นางสาววิภากาญจ; เลิศทวีวุฒิ หัวข1อ “ป†จจัยที่มีอิทธิพลตPอการตัดสินใจซื้อเสื้อยืด KOOKID ผPาน
ทางออนไลน;” (พ.ศ. 2559)
6. นายพัชรศร กนิษฐะสุนทร หัวข1อ “การศึกษาอุปสงค;การทPองเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู1
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร” (พ.ศ. 2559)
7. นายพิจิตร นิติจรรยา หัวข1อ “การศึกษากลยุทธ;การสร1างความแตกตPางในสินค1าผลไม1อบแห1งของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยPอม (SMEs)” (พ.ศ. 2558)
8. นางสาวธนาทิพย; เศรษฐกาญจนศรี หัวข1อ “ป†จจัยที่กำหนดอุปสงค;ในการใช1บริการสวนน้ำใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ;” (พ.ศ. 2558)
9. นางสาวนุชา ปานวิลัย หัวข1อ “การดำเนินธุรกิจ Casino Hotel ของประเทศลาว” (พ.ศ. 2556)
10. นายภัทร; ประเสริฐศรี หัวข1อ “ศึกษาโครงสร1างตลาด Big Bike” (พ.ศ. 2556)
11. นางสาวหยาดพิ ร ุ ณ สุ ข สุ ว รรณ หั ว ข1 อ “อิ ท ธิ พ ลของพฤติ ก รรมผู 1 บ ริ โ ภคที ่ ม ี ต P อ ยอดขาย
เครื่องสำอางเกาหลีผPานทางอินเทอร;เน็ต” (พ.ศ. 2555)
12. นางสาววิภา กลิ่นภูP หัวข1อ “ป†จจัยที่สPงผลตPอการออมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;” (พ.ศ. 2555)
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13. นางสาวศิวพร สมุทรานุภาพ หัวข1อ “การเปรียบเทียบการใช1แอร;พอร;ตเรลลิงค;กับทางเลือกอื่นใน
การเดินทาง” (พ.ศ. 2555)
14. นางสาวกมลพรรณ โสมาศรี หัวข1อ “คุณภาพชีวิตและความต1องการสวัสดิการของนักกีฬาคน
พิการทีมชาติไทย กรณีศึกษา นักกีฬาพาราลิมป¶กเกมส;” (พ.ศ. 2555)
15. นางสาวสุวิชชา ป†ญญาละ หัวข1อ “การศึกษาอิทธิพลของสื่อตPอการรับรู1และใช1บริการของ
ธนาคารพาณิชย;/สถาบันการเงิน” (พ.ศ. 2554)
8. กรรมการวิทยานิพนธ3 และสารนิพนธ3
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
1. Miss Zin Zin Shew หัวข1อ “Spatial Analysis of Poverty and Inequality in Myanmar”
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
1. Mr. Pathiphan Tepinta หัวข1อ “Effect of transportation development on the
urbanization in Thailand”
2. Ms. Le Thi Thanh Binh หัวข1อ “Impact of Internal Migration on Children’s
Schooling and Child Labor: The case of Vietnam” (พ.ศ. 2560)
3. นางสาววิชดา สุบรรณพนิชกุล หัวข1อ “Ethnics Inequality in the Three Southernmost
Provinces of Thailand” (พ.ศ. 2558)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย
1. นางสาวอรอนงค; ทวีปรีดา หัวข1อ “การกระจายและความเทPาเทียมของโอกาสทางการศึกษาและ
บทบาทการใช1จPายของภาครัฐ” (พ.ศ. 2560)
2. นางสาวณัฐฌา ก£องแก1ว หัวข1อ “บทบาทการใช1ทรัพยากรด1านการศึกษาสำหรับการผลิตบริการ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟ•กศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1. Ms. Dk Nur Rabi’ah Pg Hj Abd Rahman หัวข1อ “Women and Career Advancement
in Brunei Darussalam: A Case Study of Women Working in Brunei Government
Sectors” (พ.ศ. 2561)
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2. Ms. Thip Nouansyvong หัวข1อ “Women Trafficking in Lao PDR: Conceptualizing the
Reality of Government Policy and Intervention in Responding to Trafficking of
Women in Lao PDR”
3. Ms. Nang Nu Nu Yee หัวข1อ “Effects of Agricultural Policies on Rice Industry in
Myanmar” (พ.ศ. 2560)
4. Ms. Su Sandarr Than หัวข1อ “The Effect of the Royal Decree on Managing the Work
of Aliens B.E. 2560 (2017) on Myanmar Migrant Workers in Factories: Case Study
of Four Selected Companies in Samut Sakhon Province” (พ.ศ. 2562)
5. Ms. Nicha Jitkaew หัวข1อ “STEM Pathways: How Thai culture and gender
stereotyping affect female career experiences in STEM occupations”
6. Ms. Shwe Yee Phu หัวข1อ “A Study of Japan’s ODA to Myanmar Agriculture: A Case
Study of the Agricultural Extension Human Resource Development Project”
โครงการเศรษฐศาสตร3ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร3
1. นายกฤษณ มณีเทศ หัวข1อ “การเตรียมความพร1อมทางการเงินเพื่อเข1าสูPวัยเกษียณของพนักงาน
บริษัท เอสซีจ-ี ซเมนต; ผลิตภัณฑ;กPอสร1าง จำกัด (มหาชน)”
2. นายรัชชานนท; เกตุรามฤทธิ์ หัวข1อ “สงครามการค1าระหวPางสหรัฐอเมริกา – จีน นัยตPอการ
สPงออกไทยไปยังสหรัฐอเมริกา”
3. นางสาวพิชามณชุ; ประชุมโชติ หัวข1อ “ป†จจัยการทำธุรกิจชานมไขPมุกระหวPางการเลือกขาย
franchise หรือสร1างแบรนด;เอง”
4. นางสาวณัฐสิริ ตั้งวงศ;งาม หัวข1อ “การศึกษาความคุ1มคPาทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลของแรงงาน
ไทยที่ไปทำงานตPางประเทศ กรณีศึกษากลุPมประเทศ: ไต1หวัน, สาธารณรัฐเกาหลี, และญี่ปุ‰น”
(พ.ศ. 2562)
5. นางสาวณัฐวดี หฤหรรษพงศ; หัวข1อ “การศึกษาป†จจัยที่สPงผลตPอความแตกตPางทางด1าน
คPาตอบแทนของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน” (พ.ศ. 2561)
6. นางสาวนพรัตน; ตั้งเวนิชเจริญสุข หัวข1อ “ป†จจัยที่มีผลตPอการลาออกของผู1แทนยา” (พ.ศ. 2559)
7. นางสาวอัจจิมา ณ ถลาง หัวข1อ “โครงสร1างและพฤติกรรมการแขPงขันอุตสาหกรรมสุกรแบรนด;
S-Pure ใน Food Chain Restaurants” (พ.ศ. 2559)
8. นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนกระจPาง หัวข1อ “ป†จจัยที่สPงผลกระทบตPอการสPงออกเครื่องประดับแท1
ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา” (พ.ศ. 2558)
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9. นางสาวศศิธร ตันติพันธุ;พิพัฒน; หัวข1อ “การตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;” (พ.ศ. 2558)
10. นายนิติพล ชาติวิริยะอำนวย หัวข1อ “โครงสร1างตลาดและขีดความสามารถในการแขPงขันของ
อุตสาหกรรมกุ1งแชPแข็งสPงออกหลังเกิดป†ญหาโรคกุ1งตายดPวน (Early Mortality Syndrome:
EMS)” (พ.ศ. 2558)
11. นางสาวป¶ยวรรณ เป¦ºยมคล1า หัวข1อ “ป†จจัยกำหนดการย1ายถิ่นกลับภูมิลำเนาของแรงงานตPางด1าว
สัญชาติเมียนมา ผลกระทบตPอผู1ประกอบการและกลยุทธ;การรับมือ กรณีศึกษา จังหวัด
กาญจนบุร”ี (พ.ศ. 2558)
12. นางสาววิภาพรรณ จินดาโชติ หัวข1อ “ป†จจัยและพฤติกรรมของผู1บริโภคในการใช1บริการซื้อ-ขาย
สินค1าผPานเครือขPายสังคมออนไลน;ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ธุรกิจอาหารเสริมและ
ผลิตภัณฑ;เสริมความงาม” (พ.ศ. 2558)
13. นางสาวสิรินทร; แซPเตียว หัวข1อ “การศึกษาโครงสร1างตลาดและพฤติกรรมการแขPงขันใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ;อลูมิเนียมฟอยล;ขึ้นรูป” (พ.ศ. 2557)
14. นางสาวชุติกาญจน; สัตยธิติอริย หัวข1อ “ป†จจัยที่มีผลตPอการเลือกใช1เทคโนโลยีการผลิตน้ำโอโซน
ด1วยระบบ EOG กรณีศึกษา กลุPมบริษัทอุตสาหกรรมอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” (พ.ศ. 2557)
15. นายจักรพันธ; ภิรมพล หัวข1อ “ป†จจัยที่มีอิทธิพลตPอการจัดสรรเวลาของแรงงานไทยในโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี” (พ.ศ. 2557)
16. นางสาวอภิชา หมั่นแสวง หัวข1อ “ผลกระทบจากรถไฟความเร็วสูงตPอการให1บริการของรถทัวร;
และรถตู1โดยสารเส1นทางสายตะวันออก” (พ.ศ. 2556)
17. นางสาวฉวีวรรณ วนัสบดี หัวข1อ “การรวมกิจการระหวPางธุรกิจค1าปลีกและค1าสPงแบบสมัยใหมP
(Modern Trade)” (พ.ศ. 2556)
18. นายปรวิทย; คงเขียว หัวข1อ “แนวทางการพัฒนาทPาเรือไออาร;พีซีเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ให1บริการ” (พ.ศ. 2556)
19. นางสาวณิศิรา โพธิจันทร; หัวข1อ “ป†จจัยที่มีผลตPอความต1องการศึกษาตPอในระดับปริญญาโทของ
พนักงานธนาคารออมสิน” (พ.ศ. 2555)
20. นางสาวประภัสสร แซPกอ หัวข1อ “การศึกษาความเป¤นไปได1ในการลงทุนเป¶ดร1านแฟรนไชส;
ผลิตภัณฑ;นมที่มีเทคโนโลยีจากญี่ปุ‰น กรณีศึกษา: ห1างสรรพสินค1าเซ็นทรัลพลาซPาบางนา” (พ.ศ.
2556)
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