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ประวัติ 

 

ช่ือสกุล            รองศาสตราจารย ์ดร. อักษรศรี พานิชสาสน์   
                   Associate Professor Dr. AKSORNSRI PHANISHSARN   
                       อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
                        email : 2009sorn@gmail.com 
ต ำแหน่งอ่ืนๆ  
           - กรรมการ คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ ดา้นความมั่นคง ปฏิบตัิภารกจิตามพระราชบญัญัติ
การจดัท ายทุธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560 ตัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2560     
         - ทีป่รึกษาประจ า คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วฒุสิภา ตัง้แต่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562     
         - ทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์ คณะกรรมาธิการการปกครองทอ้งถิ่น วฒุิสภา ตัง้แต่ 29 ตลุาคม พ.ศ. 2562     
          - กรรมการ สมาคมอาเซยีน – ประเทศไทย ASEAN Association – Thailand ตัง้แต่ 2559 
 

ประสบกำรณ์ในอดีตต ำแหน่งอ่ืนๆ  
           - ผู้อ านวยการ  ศนูยว์ิจยัยทุธศาสตรไ์ทย-จีน (Thai-Chinese Strategic Research Center : TCRC)  
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ  (กนัยายน  2556 -  2559) 
         -  อนุกรรมการ  ก.ตร.ดา้นการพฒันาทรพัยากรบคุคล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  (2558 - 2561) 
         - ทีป่รึกษา Senior Consultant  ศนูย ์ China-ASEAN Economic and Culture Research Center 
หน่วยงานสงักดัพรรคคอมมิวนิสต ์Chinese Communist Party และรฐับาลจีน ณ นครหนานหนิง กวางสี 
ประเทศจีน (กมุภาพนัธ ์2555 – 2558)   
          - กรรมการ  สมาคมนกัเรียนทนุรฐับาลไทย (2557-2558) 
         - กรรมการทีป่รึกษา  คณะกรรมการท่ีปรกึษาดา้นยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์(2556) 
         - นักวิชาการไทย เขา้รว่มเครือขา่ย Network of ASEAN-China Think-Tanks (NACT) สนบัสนนุโดย
รฐับาลจีนและ China Foreign Affairs University (2557) 

- ผู้เชี่ยวชาญ Expert จากประเทศไทย เขา้รว่มในคณะ Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf 
Economic Cooperation (JEG on PBG) รว่มกบัผูเ้ชี่ยวชาญจากประเทศจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ (2552-
2554) 

           - กรรมการบริหาร คณะกรรมการบรหิารดา้นเศรษฐกจิ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย-จีน (Thai-
Chinese Culture and Economy Association) (2557-2558) 
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          - ทีป่รึกษา สถาบนัจีน – ไทยแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต   
             - ทีป่รึกษากติติมศักดิ ์ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์ วฒุิสภา (สค. 2556) 
             - อนุกรรมาธิการ  คณะอนกุรรมาธิการศกึษาแนวทางส่งเสรมิธุรกจิไทยออกไปลงทนุในต่างประเทศ 
ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม วฒุิสภา (ธค. 2555) 
             - ทีป่รึกษากติติมศักดิ ์ คณะกรรมาธิการการพลงังาน วฒุิสภา (สค. 2555) 
              - ทีป่รึกษา  คณะอนกุรรมาธิการศกึษาและติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกจิการคา้การลงทนุของไทยใน
ประเทศเพื่อนบา้น  ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิ การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม วฒุิสภา  (ธค. 2554) 
               - อนุกรรมาธิการ  คณะอนกุรรมาธิการศกึษาและติดตามโครงการก่อสรา้งเขตนคิมอตุสาหกรรมและ
ท่าเรือน า้ลกึทวาย สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า  ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม 
วฒุิสภา  (2554) 

- อนุกรรมาธิการ  คณะอนกุรรมาธิการติดตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  ภายใต ้
คณะกรรมาธิการเศรษฐกจิ การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม  วฒุิสภา  (มค.2553-2554) 

- ทีป่รึกษา คณะอนกุรรมาธิการศกึษาและติดตามการพฒันาและส่งเสรมิการคา้การลงทนุกบัประเทศ
เพื่อนบา้น ภายใต ้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม  วฒุิสภา (2552) 

 

กำรศึกษำ  
ปรญิญาตรี     เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต   (เกียรตินยิมอนัดบั 1 เหรียญทอง)   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาโท    M.A (Int'l Econ & Chinese Studies)   จาก Johns Hopkins University, สหรฐัอเมรกิา  
  โดยทนุรฐับาลไทย ( ทนุ ก.พ.)  
ปรญิญาเอก  ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
  ดว้ยทนุการศกึษาโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ภายใต ้สกว. 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 2541 -ปัจจบุนั  อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
2556 – 2559  ผูอ้  านวยการ ศนูยว์ิจยัยทุธศาสตรไ์ทย-จีน แห่ง 

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)     
2551 – มี.ค. 2554  ผูอ้  านวยการ ศนูยบ์รกิารวชิาการเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
2550 - 2551  กรรมการหลกัสตูร  International MBA : IMBA,China Track 
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
2548 – 2558  กรรมการศนูยจ์ีนศกึษา สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษาในพระราชปูถมัภส์มเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มิ.ย. 2537- พ.ค. 2541  ขา้ราชการสงักดั กองการคา้พหภุาคี (WTO) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์  
   กระทรวงพาณิชย ์ 
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ทนุกำรศึกษำ  อบรม  ดูงำน 
 2534          ทนุรฐับาลไทยไปศกึษาต่อต่างประเทศ   

 2538          รว่มวิจยักบัสถาบนั Australian Bureau of Agricultural and Resource  
                   Economics (ABARE) กรุงแคนเบอรร์า ออสเตรเลีย โดยทนุ AUSAID รฐับาล 
                   ออสเตรเลีย 

2540           ช่วยปฏิบตัิราชการ ณ คณะผูแ้ทนถาวรไทย ประจ าองคก์ารการคา้โลก (WTO)  
                    ณ นครเจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์
                       2546 ทนุการศกึษาโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  โดยส านกังาน 
   กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 

2548 รบัเชิญเป็น visiting scholar  ณ  Yunnan University นครคนุหมงิ  
  มณฑลยนูนาน  ประเทศจีน 
2553 รบัเชิญจากรฐับาลฮ่องกง ภายใตโ้ครงการ Sponsored Visitors’ Program  

        2556           อบรมหลกัสตูร “ CASS International Seminar of Young Scholars on Economic  
  Development Issues” ครัง้ที่ 2 จดัโดยสถาบนัวชิาการชัน้สงู  Chinese Academy  
  of Social Sciences (CASS) ของรฐับาลจีน ณ กรุงปักกิ่ง และมณฑลเหอเป่ย 
       2559 อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. CMA-GMS International Program  รุน่ท่ี 2 

จดัโดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
       2559 อบรมหลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม (นมธ.) รุน่ท่ี 9 จดัโดย 

มลูนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
       2560 อบรมหลกัสตูรการบรหิารจดัการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุน่ที่ 10 จดัโดย 

สถาบนัการขา่วกรอง ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ส านกันายกรฐัมนตรี  
       2561 อบรมหลกัสตูรภาษาจีนนกัธุรกิจชัน้สงู (BLCA) รุน่ท่ี 5 จดัโดย 

มหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักกิ่ง (BLCU) กรุงเทพ  
       2562 อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารการส่ือสารมวลชนระดบัสงู ดา้นกจิการกระจายเสียงและ 
  กิจการโทรทศัน ์ (บสส.) รุน่ท่ี 9 จดัโดยสถาบนัอศิรา มลูนิธิพฒันาส่ือมวลชนแห่ง 

ประเทศไทย  
       2564 อบรมหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 64 วิทยาลยัป้องกนั 

ราชอาณาจกัร   สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
 

หนังสือ 
• อกัษรศรี พานชิสาสน์. The Rise of China จนีคดิใหญ่มองไกล. กรุงเทพฯ: :ซีเอ็ด , ตลุาคม   

2562 

• อกัษรศรี พานชิสาสน์, ผูแ้ปล. เศรษฐกิจจนี : ปริศนา ความท้าทาย และอนาคต จากเร่ือง 
Demystifying the Chinese Economy. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลดส์ พบัลิชชิ่ง เฮาส,์ ตลุาคม   2560 

• อกัษรศรี พานิชสาสน์ .ทุนจีนรุกอาเซียน .กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ  ,ตลุาคม 2554 
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• อกัษรศรี พานิชสาสน์ .เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตรไ์ทย .กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊คส ์,

มีนาคม 2554 

• อกัษรศรี พานิชสาสน์ .ถนนการค้าสู่จีน .กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค  ,กนัยายน 2552 

• อักษรศรี พานิชสาสน์ .เศรษฐกิจมณฑลจีน กรุงเทพฯ: ศูนยจ์ีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ,ตลุาคม 2550 

• อักษรศรี พานิชสาสน์ .Doing Business in China : ปักธงรุกตลาดจีน .กรุงเทพฯ: บิสซี่เดย ์,

กรกฎาคม 2550  

• อกัษรศรี พานิชสาสน์ .มองจีน มองไทย .กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค  ,พฤศจิกายน 2548 

 
หนังสือในฐำนะผูเ้ขียนร่วม 

• อกัษรศรี พานิชสาสน์ .ต ำรำ 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก  หน่วยที ่ 11 ประเทศไทยในอาเซียน . 

ต าราเอกสารการสอนชดุวิชา มหาวิทยาลยั .สโุขทยัธรรมาธิราช  (ผูเ้ขียน 1 ใน 5 หน่วย) 2559 

• อักษรศรี พานิชสาส์น และอารม์ ตั้งนิรันดร .Eyes on China มองจีนหลากมิติ .กรุงเทพฯ: 

กรุงเทพธุรกิจ  ,เมษายน  2557  

• วนัรกัษ์ มิ่งมณีนาคิน อกัษรศรี พานิชสาสน์ และอวยพร สธุาทองไทย .หน่ึงมณฑล หน่ึงประเทศ 

: เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลทีมี่นัยส าคัญต่อไทย .กรุงเทพฯ: ผูจ้ดัการ  ,เมษายน  2549 

• พิษณ ุเหรียญมหาสาร และอกัษรศรี พานิชสาสน์.   ถอดเกร็ดมังกร ตอน ลัดเลาะรายมณฑล .

กรุงเทพฯ: ไซออน มีเดีย, กนัยายน 2548 

Book Chapter 
  “Trading with China:  Myth versus Reality” in Mingsarn Kaosa-ard  and Andrews Adam 
(eds.), Feeding  the Dragon : Agriculture-China and the GMS , Chiang Mai University Press 
2009. 

 
ผลงำนเขียนตีพมิพอ่ื์น ๆ 
 บทความประจ าใน คอลมัน ์”มองจีน มองไทย” คอลมัน ์”Eyes on China by NRCT”  และ “เศรษฐกิจ
มณฑลจนี” หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ    และส่ือส่ิงพิมพอ์ื่นๆ   
 

ผลงำนอ่ืน ๆ 
 ผูด้  าเนินรายการในสารคดีโทรทศัน ์”Eyes on China”  และรว่มผลิตสารคดีโทรทศัน ์ ”Iron Silk 
Road : เสน้ทางมงักรผงาด”  ออกอากาศทางทวีี NOW26  
 

  สิงหาคม 2565 
 


