
1 
 

 
 

ประวัติ 

 

ช่ือ-สกุล:    นางสาวดวงมณี เลาวกุล 
 

ต ำแหน่งปัจจุบัน: ผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

สถำนที่เกิด:   กรุงเทพมหานคร 
 
สถำนที่ท ำงำน:   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ท่าพระจนัทร์ กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท์: 02-613-2417 
 โทรสาร: 02-224-9428 
 โทรศัพท์มือถือ: 086-323-0809 
  e-mail: duangmanee@econ.tu.ac.th 

 

กำรศึกษำ:   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 
 2533 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.    
 2536 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ George Mason University, Virginia, USA ปี พ.ศ. 2547 

 
สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ: เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) 

       Public Choice 
       การคลงัท้องถ่ิน 

 

  



2 
 

ทุนกำรศึกษำ:  2531: ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2532: ทุนธนาคารทหารไทย 
2533-2534: ทุนมูลนิธิ UFJ และมูลนิธิ Imai 
2538-2543: ทุนมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2544: ทุนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
รำงวัล:  
 
1. รางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ: รางวลัผลงานวิจยัระดบัดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
      แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึง
ประเมิน 
2. รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นระดบัชาติ ดา้นสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2561 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
  แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้  
      พึงประเมิน  
3. รางว ัลส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : รางว ัลงานวิจัยเด่น ประจ าปี 2560 (ผลงานวิจัยด้าน     
นโยบาย) 
  ภาษีเงินได้เป็นธรรมหรือไม่ 
4. รางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ: รางวลัผลงานวิจยัระดบัดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2558 
 การกระจุกตัวของความม่ังคั่งในสังคมไทย 
5. รางวลัผลงานวิจยัดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2558 
 การกระจุกตัวของความม่ังคั่งในสังคมไทย 
6. รางวลัผลงานวิจยัดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2557 
 โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ 
7. รางวลัผลงานวิจยัดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2552 
 นโยบายและมาตรการการคลังเพ่ือความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  
 

ประวัติกำรท ำงำน: 2536-2548: อาจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   2548-ปัจจุบนั: ผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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งำนบริหำร:  2536-2537: คณะกรรมการสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์    
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2537-2538: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์  

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2546:        คณะท างานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์        
          มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2547-2549: คณะท างานฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2549-2551: รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                            2551-2554: ผูอ้ านวยการโครงการปริญญาตรี หลกัสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์  

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  2557-2560: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
งำนบริกำรสังคม: 2548-2549: คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือก าหนดกรอบวินัยทางการเงิน การคลงั 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
 2550:         อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าดว้ยภาษีที่ดินและส่ิง 

       ปลูกสร้าง สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
2552-2554:  อนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบตัิตามนโยบายการ  
                     กระจายถือครองที่ดิน ภายใตค้ณะกรรมการอ านวยการเพ่ือแกไ้ข 

       ปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ส านัก  
       นายกรัฐมนตรี 

                           2552-2554:  ประธานคณะท างานศึกษาโครงสร้างระบบภาษีที่ดิน มาตรการ 
       การเงินการคลงั  และแนวทางการจดัตั้งธนาคารที่ดิน ส านัก 
       นายกรัฐมนตรี 

  2553:            คณะท างานเพ่ือยกร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนับริหาร    
                                                จดัการธนาคารที่ดิน ส านักนายกรัฐมนตรี 

2553-2554:  คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการจดัการที่ดิน ฐานทรัพยากร                        
                     ส่ิงแวดลอ้ม และน ้า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย 
2554-2555:  คณะท างานวิชการเฉพาะประเด็น การปฎิรูปโครงสร้างและกฏหมาย  
                     ดา้นที่ดิน: การบริหารจดัการที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย  
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2555:         คณะกรรมการขบัเคล่ือนสมชัชาปฎิรูปว่าดว้ย ทรัพยากร ที่ดิน และ    
                     กระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย 
2556:        คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายดา้นที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูป   
                      กฎหมาย 
2556:        คณะอนุกรรมการศึกษาและก าหนดแนวทางการปรับปรุงรายไดข้อง  
                     องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
2557–2559: คณะท างานขบัเคล่ือนมติการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายดา้นที่ดิน      

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 
2558: คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลงั คณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
2559-2561: คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจดัสรรรายไดข้อง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งระบบ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2559-2561: ประธานคณะท างานศึกษาและพิจารณารายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2560-2561:  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีที่ดินและส่ิงปลูก

สร้าง พ.ศ..... สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
2560-2561:  คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการ

ก าหนดอตัราภาษีตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ...... 
2560:   คณะท างานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้

ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ  
2560:  คณะท างานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม คณะอนุกรรมการ

บูรณาการและขบัเคล่ือนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง 
2560-2561:   คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพฒันากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
2560-ปัจจุบนั: อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน  
2561- พ.ค. 2562: ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการดา้นการเงิน การธนาคาร สถาบนัการเงิน 

และ  ตลาดทุน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั  
2561-2562: คณะท างานพฒันาขอ้เสนอนโยบายฯ การเขา้ถึงความมัน่คงและทรัพยากรสู่สุข

ภาวะชุมชน 
2562-ปัจจุบนั: อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปเพ่ือแกค้วามยากจน

และลดความเหล่ือมล ้า คณะกรรมาธิการการแกปั้ญหาความยากจนและลด
ความเหล่ือมล ้า วุฒิสภา 
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2562-ปัจจุบนั: อนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพฒันาการจดัเก็บรายไดข้ององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2562-ปัจจุบนั: ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม สภาผูแ้ทนราษฎร 

2562-ปัจจุบนั: คณะท างานศึกษาขอ้เสนอการจดัสรรงบประมาณเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าเชิง
พ้ืนที่ คณะกรรมาธิการการแกปั้ญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล ้า 
วุฒิสภา 

2562-ปัจจุบนั: ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ และแกปั้ญหาความยากจน
และความเหล่ือมล ้าเชิงโครงสร้าง ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและ
ที่ดิน คณะกรรมาธิการการแกปั้ญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล ้า 
วุฒิสภา 

2563-ปัจจุบนั: ที่ปรึกษา อนุกรรมาธิการวิชาการและกฎหมาย คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภา
ผูแ้ทนราษฎร 

2563-ปัจจุบนั: อนุกรรมการดา้นการเงิน การคลงั และงบประมาณ คณะกรรมการการ
กระจายอ านานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

งำนอื่นๆ: 2549-2550: อาจารยพิ์เศษ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง  
ทอ้งถ่ิน กบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษ สาขาการปกครองท้องถ่ิน 

  วิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “ทางเลือกสาธารณะ (Public Choice)” วิชาสัมมนาการคลงั 
สาธารณะ โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจดัการสาธารณะ  ส าหรับ 
นักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

วิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “วิธีการงบประมาณที่ดีของท้องถ่ิน” วิชาการเงินการคลงั 
ส่วนทอ้งถ่ิน หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารงาน 
ทอ้งถ่ิน วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา 

  วิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “การคลงัท้องถ่ินและระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน” 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจดัท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล” ศูนยศึ์กษาการบริหารกิจการบา้นเมืองระดบั 
ทอ้งถ่ิน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 วิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “Regional Disparity in Thailand,” ในงานสัมมนาเร่ือง Addressing  
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Regional Disparity: Thailand's Experience and International Lessons จัดโดย The World 
Bank ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมสยามซิตี้  9 กนัยายน 2552 

  2553-ปัจจุบนั: อาจารยพิ์เศษบรรยายในวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองเร่ืองนโยบายสาธารณะ  
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
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