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Financial Economics
3. ประสบการณ์ทํางาน
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พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
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พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
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พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554

ด้านวิชาการอื่นๆ

คณะกรรมการอื่นๆ
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ราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ภายใต้ชื่อของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรพิเศษ กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง: หลักสูตรนัดบริหารระดับกลาง
สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (วิชาการบริหาร
ความเสี่ยง)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วิทยาลัยการทัพเรือ
กรมบัญชีกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
ผ่ายบัญชีและการเงิน PTTGC
สํานักเสริมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงาน พ.ศ.2535 (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
มหาชน)
คณะทํางานที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
คณะทํางานเขียนแผนแม่บทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดตรา
สารอนุพันธ์)
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4. หนังสือ บทความ โครงการวิจัย
หนังสือ และตํารา (ภาษาไทย)
ศุภชัย ศรีสุชาติ. (2548). ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงินไทย ใน กลไกของตลาดการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจไทย. อัญญา ขันธวิทย์ บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 3. สํานักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.
ศุภชัย ศรีสุชาติ, (2547). “ตลาดหุ้นในประเทศไทย”, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Amarin Printing.
ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ. (2553). “กว่าจะถึงวันนี้ ตลาดทุนไทย”. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ศุภชัย ศรีสุชาติ. (2553). สัญญาสวอปด้านเครดิตเพื่อการบริหารความเสี่ยงจากการบิดพลิ้วของคู่สัญญา ใน
ประเด็ นศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมการเงิ น . อั ญ ญา ขั น ธวิ ท ย์
บรรณาธิก าร.
สํ า นั กพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศุภชัย ศรีสุชาติ, (2556) “รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง...ตราสารหนี้”. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
งานวิจัย วารสาร จุลสาร ตีพิมพ์เผยแพร่ (ภาษาไทย)
Apicahi Punthasen et al, “Performance Based Budgeting for Graduate Education”, summit to
Ministry of Education, 2003.
Apichai Punthasen, Supachai Srisuchart, et al “Some statements about Thai Education (case
study at Thammasat University)” submit to Thai research Fund, 2004
Manocahi Sookjit and Supachai Srisuchart, “Determinant Factors to Intercropping Behavior In
Thai Farmer”, submit to Thai Research Fund, 2003
Nitchaya Thammavaranukupt and Supachai Srisuchart, “The Traumatic Lesson from the
Share Distribution of Bank Thai”, Economic Monitor (July 2002),
Supachai Srisuchart, “Asian Bond Market”, Economic Monitor, 2003.
Supachai Srisuchart, “Case study in PTT' s common stock offering to public”, Economic
Monitor (October 2001)
Supachai Srisuchart, “Managerial Changing in Thai’ s Commercial Bank After Financial Crisis”,
submit to Faculty of economics research fund, 2004
Supachai Srisuchart, "Mutual Fund Performance Evaluation" presented in Advanced Research
th

9 , Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University and reprinted in
Thammasat Economic Journal
Supachai Srisuchart, “Mutual Fund, Practicing and Learning” Economic Monitor (April 2002).
Supachai Srisuchart, “Social Reforming in Social Welfare Perspective”, Economic Monitor,
(July 2001).
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Supachai Srisuchart, “Some Thought About Vayupak Fund”, Economic Monitor, 2003.
Supachai Srisuchart, Structured Note, presented in Advanced Research 11, Faculty of
Commerce and Accountancy, Thammasat University (17 November 2003).
Supachai Srisuchart, “Student’s t model for Risk Valuation (Case study in Banking and
th

Finance Sector)”, presented in Advanced Research 10 , Faculty of Commerce and
Accountancy, Thammasat University and reprinted in Journal of Business
Administration, Vol 99, July – September 2003.
Supachai Srisuchart, ฐานรากและส่วนต่อขยายของทฤษฎีการบริหารการลงทุนสมัยใหม่: The Fix-Mixed
Strategy and Volatility-Pumping Performance เพื่อ การจัดสัมมนาเพื่อเชิดชูเกียรติกีรตยาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการวิจัย
โครงการวิจัยที่สําเร็จแล้ว
โครงการวิ จั ยเสริม หลั กสู ตร เรื่ อ ง การบริห ารการเปลี่ย นแปลงของธนาคารพาณิช ย์ ไ ทย ภายหลั งวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจ (2546) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการทุนวิจัยเมธีอาวุโส สกว. (ศาสตราจารย์ ดร. อัญญา ขันธวิทย์) เรื่อง การวางแผนชีวิตของเกษตรกร
ไทยผู้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ เสนอต่อ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการวิจั ย งบประมาณแบบมุ่ งเน้ นผลงาน และ วิพากษ์อุดมศึกษาไทย เสนอต่อ ทบวงมหาวิ ทยาลัย
(หัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน)
โครงการวิจัย นโยบายนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคกับความยากจนในประเทศไทย: การสํารวจสถานะ
ความรู้ เสนอต่อ โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจน โดยการ
สนับสนุนของ สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (ร่วมกับ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร และ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประ
ชัย)
โครงการวิ จั ย ศึ ก ษาการนํ า บํ า เหน็ จ ตกทอดมาจ่ า ยเป็ น บํ า เหน็ จ ดํ า รงชี พ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บํ า นาญ เสนอต่ อ
กรมบัญชีกลาง (2552) (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย)
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดําเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอต่อ สํานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (2552) (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี)
โครงการวิจัยการบริหารงบประมาณจังหวัดและบทบาทกรมบัญชีกลาง เสนอต่อ กรมบัญชีกลาง (2552)
(หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
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โครงการ “การจัดทําข้อมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการค้าของ SMEs ไทยสู่ประเทศจีนภาคใต้/
ตะวันตก” ภายใต้โครงการ ASEAN SMEs Partnership เสนอต่อ สสว. (มี.ค. 2553) Roadmap
(หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน์)
โครงการการติดตามและประเมินนโยบายสาธารณะของรัฐบาล (Policy
Watch) โครงการของคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านนโยบายการศึกษาและสวัสดิการแรงงาน (รับผิดชอบ
โครงการโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ)
โครงการ ASEAN SME GATEWAY TO CHINA สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดําเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเสนอต่อ สํานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระยะที่ 2 (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี)
โครงการจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ (2554 – 2559) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการ
สิ้นสุด มิถุนายน 2554 (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เสนอต่อ สํานักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญู
วัฒนา)
โครงการสังเคราะห์ความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษา เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (ร่วมกับ ร่วมกับ อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล)
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานและสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับการบริหารงาน
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น (อปท.) ระยะที ่ 1
เสนอต่อ สํ านั ก บริห ารหนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล)
โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ เสนอต่อ สํานัก
งานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (ร่วมกับ อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และ อ.ดร.อนิณ อรุณเรือง
สวัสดิ์)
โครงการจัดทําแผนธุรกิจตลาดนัดจตุจักรให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สกนธ์
วรัญญูวัฒนา)
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า) (หัวหน้า
โครงการ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์)
โครงการศึกษาเรื่องการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการทํางานของผู้สูงอายุ เสนอต่อ สภาที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาการแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน (ร่วมกับ อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล)
โครงการประเมินนโยบายค่าจ้างขั้นต่ํากรณีศึกษาค่าจ้างข้นต่ํา 300 บาท เพื่อการประชุมสัมมนาประจําปี
2556 (Symposium) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการวิจัย การประเมินผลกระทบของนโยบายของภาครัฐ ข้อจํากัดสภาพคล่องต่อการออมและการบริโภค
ของครัวเรือนไทย ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย หัวข้อที่ 1
การสร้างดัชนีสินทรัพย์ของครัวเรือนไทย (Household Asset Index) กรณีศึกษา รูปแบบการถือครอง
สินทรัพย์ของครัวเรือนไทย ปี 2008 นําเสนอในการประชุมวิชาการ ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
พฤศจิกายน 2553
โครงการโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เสนอต่อ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (หัวหน้า
โครงการ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
โครงการสังเคราะห์ความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษา ระยะที่สอง เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ร่วมกับ ร่วมกับ อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล)
โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติระยะที่สอง เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์)
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสํานักงาน สสว. เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) (หัวหน้าโครงการ รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล)
โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เสนอต่อ สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
โครงการนําร่องจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอต่อ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
โครงการศึกษาการขยายอายุการทํางานในภาคเอกชน กรณีศึกษาแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต เสนอต่อ
สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (ร่วมกับ ดร. แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล)
โครงการที่จะสําเร็จภายใน 1 ปี
โครงการศึกษาการขยายอายุการทํางานในภาคเอกชน เสนอต่อ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(ร่วมกับ ดร. แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล)
โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติระยะที่สาม เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์)
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานและสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับการบริหารงาน
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น (อปท.) ระยะที ่ 2
เสนอต่อ สํ านั ก บริห ารหนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล)
โครงการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกรุงเทพมหานคร เสนอต่อ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญู
วัฒนา)
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โครงการนํ า ร่ อ งจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาระดั บ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ระยะที่ 2 เสนอต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสํานักงาน สสว. ปี 2555 - 2557 เสนอต่อ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) (หัวหน้าโครงการ รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล)
โครงการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อรองรับการเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เสนอต่อ เทศบาลนครแม่สอด (หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)**
โครงการศึกษาโครงการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เสนอต่อ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (ร่วมกับ ดร.แก้วขวัญ
ตั้งติพงศ์กูล)
โครงการศึกษา แนวทางพัฒนาการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคม เสนอต่อ สํานักงาน
ประกันสังคม (หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
โครงการศึกษาปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสํารวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2คสําหรับใช้ในช่วง ปี พ.ศ.
2560 – 2564 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกําหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สนข.
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดําเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอต่อ สํานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (2554-2556)
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเขตการค้าชายแดน เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐมิติ 1 (ระดับบัณฑิตศึกษา) โครงการปริญญาโท ภาคภาษาไทยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มธ.
เอกสารประกอบการสอน วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์
มธ.
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5. ทุนการศึกษา อบรม ดูงาน รางวัล
ผู้ทําคุณประโยชน์ด้านแรงงาน (สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน) กระทรวงแรงงาน ปี 2556
Campbell Research Award (2008) University of Hawaii at Manoa
Graduate Teaching Assistant (2007) University of Hawaii at Manoa
Graduate Research Award Fund (2007) University of Hawaii at Manoa
Grant from Asset Association of Investment Management Companies (AIMC) for
supporting thesis “Evaluation of Thai Mutual Fund Performance (Market Timing Ability
evaluation)”
6. การเข้าร่วมสัมมนาในและต่างประเทศ
การสัมมนาวิจัยตลาดทุนขั้นสูง ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2544 “Mutual Fund Performance Evaluation”
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2545 “Student’s t model for Risk Valuation”
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2546 “Structured Note”
การสัมมนาประจําปี 2545 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.เรื่อง ตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
WEAI (2008 Honolulu, Hawaii USA) “Student Loan Program and Thailand’s Household
Expenditure: Propensity Score Matching Approach”
Graduate Research Conference (2008) East West Center Honolulu, Hawaii, USA.
“Household Credit Constraint and Schooling in Thailand” and “Student Loan
Program and Schooling in Thailand”
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