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คํานํา 
 

 ในปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552) เปนปที่คณะเศรษฐศาสตรเตรียมการสูการเฉลิมฉลองวาระ

ครบรอบ 60 ปของการสถาปนา และคณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการผลิตบัณฑิต และใหบริการทางวิชาการแกสังคมไทยอยางตอเนื่อง 

ซึ่งมีผลการดําเนนิงานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 

 ดานการผลิตบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตรไดผลิตบัณฑิตทั้งสิ้นจํานวน 442 คน โดยแบงเปนบัณฑติระดับปริญญาตรีทั้ง

หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 367 คน มหาบัณฑิตจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต    ภาคภาษาไทย 

ภาคภาษาอังกฤษ และโครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ รวมจํานวน 74 คน และดุษฎีบัณฑิตจากหลกัสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

จํานวน 1 คน 
 

 ดานการเรียนการสอน คณะเศรษฐศาสตรไดมีกระบวนการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม สาํหรับปการศึกษา 2552 และนอกจาก

การจัดการเรียนการสอนตามปกติแลว คณะเศรษฐศาสตรไดมีโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไปตางประเทศ โดยมีนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไปศึกษาในโครงการแลกเปลีย่น จํานวน 37 คน และมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 42 คน 

ดวยการจัดระบบการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรู และประสบการณที่หลากหลายจากการเรียน 

และกจิกรรมตางๆ ทําใหนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร นอกจากจะมีความรูความสามารถแลว ยังไดสรางชื่อเสียงใหแกคณะ

เศรษฐศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางโดดเดนจํานวนหลายคน ดังปรากฏในรายงานของคณะทํางานฝายการนักศึกษา  
 

 ในปการศึกษา 2551 นี ้คณะเศรษฐศาสตรมีการแลกเปลีย่นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ การพัฒนาความรวมมือ

ทางดานวิชาการกับสถาบันตางประเทศ รวมถึงการไดตอนรับผูแทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบนัวิจยัจากตางประเทศ ตัวอยาง

มหาวิทยาลัยและสถาบันตางประเทศ เชน Simon Fraser University, Utah State University, Nancy University, Nihon University, 

Lund University, University of Adelaide และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) เปนตน 
 

 สําหรับดานการบริการทางวิชาการแกสังคม คณะเศรษฐศาสตรไดใหคําแนะนําทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบของงานวิจยั การ

เปนที่ปรึกษา และการอบรมแกหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 24 โครงการ 

นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรยังไดมีการจัดสัมมนาวิชาการประจําป คร้ังที่ 31 ในหัวขอเร่ือง “สถานการณพลังงานโลกและการปรบัตัว

ของไทย” การจัดแสดงปาฐกถาพิเศษปวย อึ๊งภากรณ คร้ังที่ 11 เร่ือง “ลัทธิชาตินยิมไทยสยามกับกัมพูชา ขอพิพาทปราสาทเขาพระ

วิหาร (กลับมาเยอืน)” การจัดแสดงปาฐกถา 60 ป “เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร” จํานวน 5 คร้ัง และมกีารจัดทําหนังสือวิชาการเนื่องใน

วาระครบรอบ 60 ปคณะเศรษฐศาสตร รวมทั้งการจัดสัมมนายอยทางวิชาการ และการอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับนโยบาย

เศรษฐกิจ รวมทั้งหมด 54 เร่ือง โดยมี 6 เร่ืองที่นําเสนอโดยนักวชิาการจากตางประเทศ และการจัด International Conference on The 

Future of Economic Integrations in Asia (การประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง อนาคตการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย) โดย

รวมมือกับ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ซึ่งมีรายละเอยีดอยูในรายงานเลมนี้ 
 

 คณะผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ และสาธารณชน

ที่สนใจการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ปรัชญา/ปณิธาน และวัตถุประสงค 
 

  คณะเศรษฐศาสตรใชปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบุคลากรสวนใหญไดรับทราบ และรูสึกมีสวนรวม 

 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีเปาหมายที่จะเปนสถาบันชั้นนําดานวิชาการเศรษฐศาสตร เปน

ศูนยกลางทางการศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และความหลากหลายทางวิชาการ โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อใหนักศึกษาและบัณฑิตมีความรูความสามารถทั้ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษา และบัณฑิตมีความรับผิดชอบตอ

สังคมมากขึ้น และสงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ อีกทั้งไดสงเสริม

งานวิชาการ และงานวิจัย โดยสนับสนุนใหคณาจารยแตง แปล และเรียบเรียงตําราเศรษฐศาสตรภาษาไทย ในระดับกลาง

และระดับสูง โดยใหมีความลุมลึกในเนื้อหาทางวิชาการ 

  คณะเศรษฐศาสตรจัดทําแผนงานที่คลอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน โดยมีจุดเนนดานการเรียนการสอนที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีจิตสํานึกตอสังคม ดานการวิจัยที่สรางวิทยาการใหมๆ 

ใหกาวหนา ขยายขอบเขตพรมแดนแหงความรู และชี้นําสังคมในดานการใชทรัพยากรของชาติใหสมเหตุสมผล   ดานบริการ

ทางวิชาการสูสังคมที่เสริมสรางความรูความเขาใจทางเศรษฐศาสตรใหแกสาธารณชน เพื่อนําไปใชประโยชนในการประกอบ

อาชีพ หรือประยุกตใชกับสังคมในปจจุบัน และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 

  คณะเศรษฐศาสตรไดมีการเผยแพรแผนงานตางๆ ใหประชาคมของคณะฯ ทราบโดยมีการประชุมคณาจารยเปน

ประจําทุกเดือน และประชุมกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 9 ครั้ง 
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ประวัติคณะเศรษฐศาสตร 
 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองกอตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ระยะแรกเปดสอนระดับ

ปริญญาตรีเพียงสาขาเดียว คือ สาขานิติศาสตร ไดรับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต ใชอักษรยอวา ธ.บ. 

 ในภาค 5 และ 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต มีวิชาเศรษฐศาสตรอยู 2 วิชา คือ เศรษฐศาสตร และลัทธิ

เศรษฐกิจ โดยมีศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค เปนผูสอนวิชาเศรษฐศาสตรเปนทานแรก 

 ตอมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตรบัณฑิต และเปล่ียนโครงสรางคณะตางๆ 

โดยไดประกาศจัดตั้งคณะจํานวน 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 

 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนคณะเศรษฐศาสตรแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งมีศาสตราจารย 

ดร.เดือน บุนนาค เปนคณบดีคนแรก ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้ง ศาสตราจารยขุนประเสริฐ 

ศุภมาตรา เปนคณบดีคณะเศรษฐศาสตรแทน 

 ป พ.ศ. 2507 นับเปนปสําคัญของคณะเศรษฐศาสตร และวงการเศรษฐศาสตรของไทย เนื่องเพราะเปนปที่ 

ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เขารับตําแหนงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร เมื่ออาจารย

ปวย รับตําแหนงแลว ภารกิจสําคัญประการแรก คือ การสรางอาจารยประจํา ทานไดขออัตราตําแหนงอาจารยประจําเพิ่ม 

ติดตอหาทุนเรียนตอตางประเทศใหอาจารยรุนใหมๆ หาอาจารยชาวตางประเทศมาชวยฟนฟูความรูแกอาจารยที่จะสงไป

เรียนตอ และชวยวางหลักสูตรใหทันสมัยตามแบบอยางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิ

ร็อกกี้เฟลเลอร ทําใหคณะเศรษฐศาสตรมีอาจารยประจําเพิ่มขึ้นจาก 6 คน เปน 59 คนในระยะเวลาเพียง 6 ป 

 ในป พ.ศ. 2508 ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรีภาคค่ํา และในป พ.ศ. 2509 มีการประกาศใชหลักสูตรปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรที่ไดมาตรฐานเปนหลักสูตรแรกของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 4 สาขาวิชา ไดแก ทฤษฏีเศรษฐศาสตร สถิติ

เศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตรประยุกต และมีการสอนบางวิชาเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้น

ปที่ 2 ที่ไดรับการคัดเลือกจากนักศึกษาปกติประมาณ 20 คนตอรุน โดยผูที่สอนเปน Visiting Professor จากความชวยเหลือ

ของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร และนักศึกษากลุมนี้จะไดเรียนเปนภาษาอังกฤษจํานวนวิชาเพิ่มขึ้นทุกป จนปที่ 4 จะเรียนเปน

ภาษาอังกฤษแทบทุกวิชา 

 ในป พ.ศ. 2512 คณะเศรษฐศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือไดวาเปน

หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทย การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และเรียนเต็มเวลา 

โดยนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาทุกคน 

 ตอมาในป พ.ศ. 2525 คณะเศรษฐศาสตรไดเปดสอนโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ รุนที่ 1 โดยสอนวิชา

หลักเศรษฐศาสตร จํานวน 8 วิชาเปนภาษาอังกฤษ และในป พ.ศ. 2536 คณะเศรษฐศาสตรไดเปดโครงการปริญญาตรี 

หลักสูตรนานาชาติ โดยสอนเปนภาษาอังกฤษทุกวิชา และเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ในป พ.ศ. 

2540 นอกจากนี้ ยังไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร 
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ทําเนียบคณบดี 
 

 ความสําเร็จของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้น สามารถพิจารณาไดจากผูที่กาวขึ้นมาดํารง

ตําแหนงสูงสุดของคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งคณบดีตั้งแตยุคกอตั้งจนถึงปจจุบันทุกทานลวนเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

และเปนสวนสําคัญที่ทําใหคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งจากนักศึกษา 

ประชาชน และชุมชนวิชาการระหวางประเทศ ตลอดมา ดังนี้ 
 

ช่ือ         ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
 1. ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค  รักษาการในตําแหนงคณบดี (14 มิ.ย. - ต.ค. 2492) 

 2. ศาสตราจารยขุนประเสริฐศุภมาตรา คณบดี (ต.ค. 2492 - ก.ค. 2499) 

 3. ศาสตราจารย ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ คณบดี (ก.ค. 2499 - ก.ย. 2507) 

 4. ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ  คณบดี (ก.ย. 2507 - 20 ส.ค. 2514) 

 5. ดร.วิญู วิจิตรวาทการ   รักษาการแทนคณบดี (21 ส.ค. 2514 - 18 พ.ย. 2516) 

 6. ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี   รักษาการในตําแหนงคณบดี (19 พ.ย. 2516 - 18 ม.ค. 2517) 

คณบดี (19 ม.ค. - 17 พ.ย. 2517) 

 7. อาจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม รักษาการในตําแหนงคณบดี (18 พ.ย. 2517 - 14 ม.ค. 2518) 

 8. รองศาสตราจารย ดร.ลิล่ี โกศัยยานนท คณบดี (15 ม.ค. 2518 - 14 ก.ค. 2520) 

 9. รองศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร คณบดี (15 ก.ค. 2520 - 27 ก.พ. 2521) 

 10. รองศาสตราจารย ดร.ลิล่ี โกศัยยานนท รักษาการในตําแหนงคณบดี (28 ก.พ. - 14 เม.ย. 2521) 

 11. ดร.โฆษะ อารียา   คณบดี (15 เม.ย. 2521 - 4 เม.ย. 2523) 

      รักษาการในตําแหนงคณบดี (5 เม.ย. 2523 - 5 พ.ค. 2523) 

 12. รองศาสตราจารย ดร.เมธี ครองแกว คณบดี (6 พ.ค. 2523 - 5 พ.ค. 2525) 

      รักษาการในตําแหนงคณบดี (6 พ.ค. 2525 - 26 พ.ค. 2525) 

 13. ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม คณบดี (27 พ.ค. 2525 - 31 พ.ค. 2527) 

 14. อาจารยศิริบูรณ เนาวถิ่นสุข  คณบดี (1 มิ.ย. 2527 - 19 ก.ค. 2529) 

 15. ศาสตราจารย ดร.พรายพล คุมทรัพย คณบดี (20 ก.ค. 2529 - 31 พ.ค. 2531) 

 16. รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม คณบดี (1 มิ.ย. 2531 - 31 พ.ค. 2534) 

 17. รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ คณบดี (1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2537) 

 18. รองศาสตราจารย ดร.นริศ ชัยสูตร  คณบดี (1 มิ.ย. 2537 - 31 พ.ค. 2540) 

 19. รองศาสตราจารย ดร.สิริลักษณา คอมันตร คณบดี (1 มิ.ย. 2540 - 30 เม.ย. 2543) 

 20. รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม รักษาการแทนคณบดี (1 พ.ค. 2543 - 1  ต.ค. 2543) 

 21. รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา นิธังกร คณบดี (2 ต.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2546) 

 22. ผูชวยศาสตราจารยประภัสสร เลียวไพโรจน รักษาการในตําแหนงคณบดี (1 พ.ค. 2546 - 30 มิ.ย. 2546) 

 23. ศาสตราจารย ดร.ปราณี ทินกร  คณบดี (1 ก.ค. 2546 - 31 มี.ค. 2549) 

 24. รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร คณบดี (1 เม.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2551) 

 25. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ คณบดี (1 ต.ค. 2551 – ปจจุบัน) 
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ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2533 ไดแบงการใหปริญญา

กิตติมศักดิ์ 2 ชั้น คือ 

  - ชั้นปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  - ชั้นปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ปริญญากิตติมศักดิ์ จะใหเฉพาะในสาขาของปริญญาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยเทานั้น และจะใหแกบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเกินกวาหนึ่งสาขาในปการศึกษาเดียวกันไมได ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ เปนผูทรงเกียรติ มีคุณธรรม ทั้งตองมี

คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง คือ มีผลงานวิชาการดีเดน เปนผูปฏิบัติหนาที่ หรือการงานที่เปนประโยชนอยางยิ่งแก

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบําเพ็ญประโยชนแกสังคม และเปนผูประกอบสัมมนาอาชีวะ ประสบความสําเร็จอยางยิ่ง 

เปนแบบอยางที่ดีแกบคุคลอื่น 

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพิจารณาใหปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แกบุคคลตอไปนี้ 
 

 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  1. ศาสตราจารย ดร. เดือน บุนนาค    2514 

  2. หมอมหลวงเดช สนิทวงศ     2518 

  3. ศาสตราจารย คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร   2518 

  4. ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ    2521 

  5. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  2525 

  6. ฯพณฯ หล่ีเซียนเนียน     2528 

  7. นายบุญมา วงศสวรรค     2530 

  8. นายเสนาะ อูนากูล     2531 

  9. นายสมหมาย ฮุนตระกูล     2532 

  10. นายอานันท ปนยารชุน     2535 

  11. ดร. อรัญ ธรรมโน     2538 

  12. ศาสตราจารย ดร. อัมมาร สยามวาลา   2542 

  13. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล     2550 

  14. รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม   2551 
 

 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  1. นายณรงค ศรีสอาน     2526 
 

 เข็มเกียรติยศ 
   1. ดร.อรัญ ธรรมโน     2547 
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โครงสรางการบริหารงาน 
 

คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2551 

 

 การบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตรในดานการบริหารจัดการศึกษานั้น คณะเศรษฐศาสตรจะทําการสรรหา

คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งมีคณบดีเปนประธานกรรมการ ปการศึกษา 2551 เปนชวงตอของกรรมการประจํา

คณะเศรษฐศาสตร และผูบริหาร 2 ชุด ดังนี้ 
 

ชวง 1 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551 
 

 1. รศ.ดร.นิพนธ  พัวพงศกร   ประธานกรรมการ 

 2. ดร.อรัญ  ธรรมโน    กรรมการ  

 3. ดร.วิรไท  สันติประภพ   กรรมการ 

 4. รศ.ดร.ลิล่ี  โกศัยยานนท   กรรมการ 

 5. รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ   กรรมการ 

 6. ผศ.ดร.วัชรียา  โตสงวน    กรรมการ 

 7. รศ.ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา   กรรมการ 

 8. ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล    กรรมการ 

 9. อ.ดร.กิริยา  กุลกลการ   กรรมการ 

 10. ศ.ดร.พรายพล  คุมทรัพย    กรรมการ  

 11. รศ.ดร.เพลินพิศ สัตยสงวน   กรรมการ 

 12. ผศ.ดร.อภิชาต  สถิตนิรามัย   กรรมการ 

 13. รศ.ภราดร  ปรีดาศักดิ์   กรรมการ 

 14. รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ    กรรมการ 

 15. อ.สิทธิกร  นิพภยะ    กรรมการ 

 16. นางพยอม  ครุสาตะ    เลขานุการ 

 17. นายสมชัย  โชติมาโนช   ผูชวยเลขานุการ 

 18. นางสุนทรี  ยิ้มสําราญ   ผูชวยเลขานุการ 
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ชวง 1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 
 

 1. รศ.ดร.ปทมาวดี  ซูซูกิ   ประธานกรรมการ 

 2. ดร.อรัญ  ธรรมโน   กรรมการ 

 3. ดร.วิรไท  สันติประภพ  กรรมการ  

 4. รศ.ดร.ลิล่ี  โกศัยยานนท  กรรมการ  (1 ต.ค. 2551 – 28 เม.ย. 2552) 

     รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ  กรรมการ  (29 เม.ย. 2552 – ปจจุบัน) 

 5. ผศ.ดร.เอื้อมพร  พิชัยสนิธ   กรรมการ 

 6. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท  กรรมการ 

 7. รศ.ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา  กรรมการ 

 8. รศ.ดร.ธรรมวิทย  เทอดอุดมธรรม  กรรมการ 

 9. รศ.ดร.ชยันต  ตันติวัสดาการ  กรรมการ  

 10. อ.สิทธิกร  นิพภยะ   กรรมการ  (1 ก.ย. 2551 – 30 พ.ย. 2551) 

       รศ.ดร.โกวิท  ชาญวิทยาพงศ  กรรมการ  (1 ธ.ค. 2551 – ปจจุบัน) 

 11. ศ.ดร.พรายพล  คุมทรัพย   กรรมการ 

 12. ผศ.ดร.อภิชาต  สถิตนิรามัย  กรรมการ  (30 ก.ย. 2551 – 28 เม.ย. 2552) 

       รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา  กรรมการ  (29 เม.ย. 2552 – ปจจุบัน) 

 13. รศ.ภราดร  ปรีดาศักดิ์  กรรมการ  (29 เม.ย. 2550 – 28 เม.ย. 2552) 

       ผศ.ดร.นงนุช  สุนทรชวกานต  กรรมการ  (29 เม.ย. 2552 – ปจจุบนั) 

 14. อ.ดร.นันทวุฒิ  พิพัฒนเสรีธรรม  กรรมการ 

 15. ศ.ดร.อารยะ  ปรีชาเมตตา  กรรมการ 

 16. นางพยอม  ครุสาตะ   เลขานุการ 

 17. นายสมชัย  โชติมาโนช  ผูชวยเลขานุการ 

 18. นางสุนทรี  ยิ้มสําราญ  ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร 
 

 นอกเหนือไปจากคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตรที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นแลว การบริหารงานใน

คณะเศรษฐศาสตร ยังดําเนินการในรูปคณะทํางาน และคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งแตงตั้งโดยคณบดี ดังนี้ 
 

ชวง 1 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551 
 

1. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  รองคณบดีฝายบริหาร และประธานคณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสิน 

2. ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน  รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และผูอํานวยการคณะทํางานวางแผน 

     และพัฒนา/งบประมาณ 

4. อ.ดร.กิริยา  กุลกลการ  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และผูอํานวยการคณะทํางานวิเทศสัมพันธ 

6. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล  รองคณบดีฝายการนักศึกษา และผูอํานวยการคณะทํางานฝายการนักศึกษา 

7. รศ.ดร.ธาตร ี จันทรโคลิกา ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการบัณฑิตศึกษา 

8. รศ.หงษฟา  ทรัพยบุญเรือง ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย (รวม) 

             รศ.ชืน่ฤทัย  พรภัทรกุล ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย (รวม) 

9. รศ.ดร.ดาว  มงคลสมัย ผูอํานวยการคณะทาํงานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ  

10. รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

11. รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ ผูอํานวยการคณะทํางานบริการวชิาการ (1 ต.ค. 2550 –  30 ก.ย. 2551) 

บรรณาธิการเศรษฐสาร (1 เม.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2551) 

12. อ.ปกปอง  จันวิทย  ผูอํานวยการคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร                                        

13. อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล ผูอํานวยการคณะทํางานคอมพิวเตอร 

14. อ.ดร.พีระ  เจริญพร  ผูอํานวยการคณะทํางานวิจัย 

15. รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย  บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  

16. อ.สิทธิกร  นิพภยะ  ผูแทนอาจารย 

         17. นางพยอม ครุสาตะ  รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 

         18. นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ ผูชวยเลขานุการคณะฯ 

         19. น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารและธรุการ 

         20. นางวันเพ็ญ  เนตรรุง  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและกิจการนักศกึษา 

         21. นายสมชัย โชติมาโนช รักษาการผูทําหนาที่หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

         22. นางดาราวรรณ รักษสันติกุล รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

         23. นางพรรณพิไล ดิษฐคําเริง รักษาการผูทําหนาที่หัวหนางานการเงินและบัญชี 
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ชวง 1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 
 

1. ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ  รองคณบดีฝายบริหาร และประธานคณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสิน 

2. ผศ.ดร.สิทธิศกัดิ์ ลีลหานนท รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และผูอํานวยการคณะทํางานวางแผน 

     และพัฒนา/งบประมาณ 

4. รศ.ดร.ชยนัต ตันติวัสดาการ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. รศ.ดร.ธรรมวทิย เทิดอุดมธรรม รองคณบดีฝายการนักศึกษา และผูอํานวยการคณะทํางานฝายการนักศึกษา 

6. รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ  ผูอํานวยการคณะทํางานวิเทศสัมพันธ 

7. รศ.ดร.ธาตร ี จันทรโคลิกา ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการบัณฑิตศึกษา 

8. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล  ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย  

9. อ.ดร.เณศรา สุขพานิช  ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 

10. รศ.ดร.นริมล สุธรรมกิจ  ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

11. รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ บรรณาธิการเศรษฐสาร 

12. อ.ดร.กิริยา กุลกลการ  ผูอํานวยการคณะทํางานสัมมนา 

13. อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล ผูอํานวยการคณะทํางานคอมพิวเตอร 

14. ผศ.ดร.อักษรศร ี พานิชสาสน ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

15. รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย  บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  

(1 พ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2551)                                           

      ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร (1 ม.ค. 2552 – ปจจุบัน)                                           

16. อ.สิทธิกร  นิพภยะ  ผูแทนอาจารย (1 ต.ค. 2551 – 30 พ.ย. 2551) 

 รศ.ดร.โกวทิ ชาญวิทยาพงศ ผูแทนอาจารย (1 ธ.ค. 2551 – ปจจุบัน) 

         17. นางพยอม ครุสาตะ  รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 

         18. นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ ผูชวยเลขานุการคณะฯ 

         19. น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารและธรุการ 

         20. นางวันเพ็ญ  เนตรรุง  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและกิจการนักศกึษา 

         21. นายสมชัย โชติมาโนช รักษาการผูทําหนาที่หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

         22. นางดาราวรรณ รักษสันติกุล รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

         23. นางพรรณพิไล ดิษฐคําเริง รักษาการผูทําหนาที่หัวหนางานการเงินและบัญชี  
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การจัดองคกรคณะเศรษฐศาสตร 
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โครงสรางการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร (ป 2551)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 5 สายงาน 
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บุคลากร 
 

จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

บุคลากร วุฒิการศกึษา จํานวน 
สถานะ/ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2 

23 

54 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

32 

16 

26 

5 

อาจารยประจํา 

รวม 79 รวม 79 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

10 

3 

ขาราชการ 

พนักงาน 

ลูกจางเงินรายได 

10 

2 

1 
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ (สาย ข) 

รวม 13 รวม 13 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

2 
32 
8 

ขาราชการ 

พนักงาน 

ลูกจางเงินรายได 

20 
4 
18 

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ (สาย ค) 

รวม 42 รวม 42 
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อาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ปการศึกษา 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขาราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย จําแนกตามสายงาน ปการศึกษา 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

33%

20%

41%

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย

54%

11%

35%

ขาราชการสายงานสนับสนุนวิชาการ

พนักงานสายสนันสนุนวิชาการ

ลูกจางเงนิรายได
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คณาจารยและคุณวุฒิ 
 

อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร 
 

  ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษา 
     1. อ. กิตติชัย แซลี ้ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Kittichai Saelee  
     2. อ. กิริยา กุลกลการ Ph.D. (University of Wisconsin-Madison) 
 Miss Kiriya Kulkolkarn  
     3. ผศ. เกรียงไกร เตชกานนท Ph.D. (Hiroshima University) 
 Mr. Kriengkrai Techakanont  
     4. รศ. โกวิท ชาญวิทยาพงศ Ph.D. (Southern Illinois University at Carbondale) 
 Mr. Kovit Charnvitayapong  
     5. ผศ. จักรพงศ อุชุปาละนันท Ph.D. (Cornell University) 
 Mr. Jakrapong Uchupalanun  
     6. อ. เฉลิมพงษ คงเจริญ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Chaleampong Kongcharoen  
     7. อ. ชญาณ ี ชวะโนทย M.A. (Thammasat University) 
 Miss Chayanee Chawanote  
     8. รศ. ชนินทร มีโภคี Ph.D. (University of Kansas) 
 Mr. Chanin Mephokee  
     9. รศ. ชยันต ตันติวัสดาการ Ph.D. (The University of British Columbia) 
 Mr.  Chayun Tantivasadakarn  
     10. อ. ชล บุนนาค B.A. (Thammasat University) 
 Mr. Chol Bunnag  
     11. อ. ชโลทร แกนสันติสขุมงคล Ph.D. (University of California Berkeley) 
 Mr. Chalotorn Kansuntisukmongkol  
     12. รศ. ชวินทร ลีนะบรรจง Ph.D. (University of Keio) 
 Mr. Chawin Leenabanchong  
     13. รศ. ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ ์ Ph.D. (University of Wisconsin-Madison) 
 Mr. Chaiyuth Punyasavatsut  
     14. ผศ. ชื่นฤทัย พรภัทรกุล M.A. (Thammasat University) 
 Mrs. Cheunruthai Pornpatrakul  
     15. อ. ณพล  สุกใส M.A. (Thammasat University) 
 Mr.. Napon Suksai  
     16. อ. เณศรา สุขพานิช Ph.D. (Indiana University) 
 Miss Nessara Sukpanich  
     17. อ. ดมิศา มุกดมณี Ph.D. (Claremont Graduate University) 
 Miss Damisa Mookmanee  
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  ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษา 
     18. ผศ. ดวงมณี เลาวกุล Ph.D. (George Mason University) 
 Miss Duangmanee Laovakul  
     19. รศ. ดาว มงคลสมัย Ph.D. (Cornell University) 
 Miss Dow Mongkolsmai  
     20. ศ. ดิเรก ปทมสิริวัฒน Ph.D. (University of Georgia) 
 Mr. Direk Patmasiriwat  
     21. อ. ธเนศ เมฆจําเริญ Ph.D. (University of California Berkeley) 
 Mr. Thanet Makjamroen  
     22. อ. ธร ปติดล B.A. (Thammasat University) 
 Mr. Thorn Pitidol  
     23. รศ. ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม Ph.D. (University of Wisconsin-Madison) 
 Mr. Thamavit Terdudomtham  
     24. รศ. ธาตรี จันทรโคลิกา Ph.D. (University of Notre Dame) 
 Mr. Tatre Chantrakolika  
     25. อ. ธีรวุฒิ ศรีพินิจ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Teerawut Sripinit  
     26. ผศ. นงนุช สุนทรชวกานต Ph.D. (Louisiana State University and A&M College) 
 Miss Nongnuch Soonthornchawakan  
     27. อ. นันทวุฒิ พิพัฒนเสรีธรรม Ph.D. (University of Kentucky) 
 Mr. Nantavut Phipatseritham  
     28. ผศ. นิธินันท วิศเวศวร Ph.D. (University of Cambridge) 
 Miss Nitinant Wisaweisuan  
     29. รศ. นิพนธ พัวพงศกร Ph.D. (University of Hawaii at Manoa) 
 Mr. Nipon Poapongsakorn  
     30. รศ. นิรมล สุธรรมกิจ Ph.D. (Macquarie University) 
 Miss Niramon Sutummakid  
     31. อ. ปกปอง จันวิทย M.A. (University of Massachusetts Amherst) 
 Mr.    Pokpong Junvith  
     32. อ. ประชา คุณธรรมดี Ph.D. (University of Tennessee at Knoxville) 
 Mr. Pracha Koonnathamdee  
     33. รศ. ประยงค เนตยารักษ Ph.D. (Ohio State University) 
 Mr. Prayong Netayarak  
     34. รศ. ปราการ อาภาศิลป Ph.D. (University of Hawaii at Manoa) 
 Mr. Prakarn Arphasil  
     35. ศ. ปราณี ทินกร Ph.D. (University of Pennsylvania) 
 Mrs. Pranee Tinakorn  
     36. รศ. ปทมาวดี ซูซูก ิ Ph.D. (Kyoto University) 
 Mrs. Patamawadee Suzuki  
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  ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษา 
     37. อ. พงษธร วราศัย Ph.D. (Eramus University Rotterdam) 
 Mr. Phongthorn Wrasai  
     38. อ. พรเทพ เบญญาอภิกุล M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Pornthep Benyaapikul  
     39. ศ. พรายพล คุมทรัพย Ph.D. (Yale University) 
 Mr. Praipol Koomsup  
     40. รศ. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ Ph.D. (University of Cambridge) 
 Mr. Pichit Likitkijsomboon  
     41. อ. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย Ph.D. (University of Washington) 
 Mr. Pisut  Kulthanavit  
     42. อ. พีระ เจริญพร Ph.D. (Hiroshima University) 
 Mr. Peera Charoenporn  
     43. รศ. เพลินพิศ สัตยสงวน Ph.D. (University of Missouri) 
 Miss Plearnpit Satsanguan  
     44. รศ. ภราดร       ปรีดาศักด์ิ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Paradorn Preedasak  
     45. อ. ภัททา เกิดเรือง M.A. (The University of British Columbia) 
 Miss Phatta Kirdruang  
     46. รศ. ภาณุพงศ นิธิประภา Ph.D. (Johns Hopkins University) 
 Mr. Bhanupong Nidhiprabha  
     47. รศ. ภาวดี ทองอุไทย Ph.D. (New York University) 
 Miss Pawadee Tonguthai  
     48. อ. ภาวิน ศิริประภานุกูล M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Pawin Siripranukul  
     49. ผศ. ภูรี สิรสุนทร Ph.D. (Australian National University) 
 Miss Puree Sirasoontorn  
     50. อ. มณเฑียร สติมานนท M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Monthien   Satimanon  
     51. รศ. มัทนา พนานิรามัย Ph.D. (University of Hawaii at Manoa) 
 Mrs. Mathana Phananiramai  
     52. รศ เยาวเรศ ทับพันธุ Ph.D. (University of Minnesota) 
 Mrs. Yuavares Tubpun  
     53. ศ. รังสรรค ธนะพรพันธุ M.A. (University of Cambridge) 
 Mr. Rangsun Thanapornphun  
     54. อ. วศิน ศิวสฤษด์ิ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Wasin Siwasarit  
     55. ผศ. วัชรียา โตสงวน Ph.D. (Duke University) 
 Miss Vatchareeya Thosanguan  
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  ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษา 
     56. อ. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ Ph.D. (The University of Melbourne) 
 Miss Witada Anukoonwattaka  
     57. อ. ศันสนีย ลิ้มพงษ M.A. (Thammasat University) 
 Miss Sansanee Limpong  
     58. อ. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต Ph.D. (University of Leicester) 
 Mr. Supruet Thavornyutikarn  
     59. อ. ศุภชัย ศรีสุชาติ Ph.D. (University of Hawaii at Manoa)) 
 Mr. Supachai Srisuchart  
     60. อ. ศุภนิตย           ต้ังสงาศักด์ิศรี M.A. (Thammasat University) 
 Miss Supanit Tangsangasaksri  
     61. ผศ. ศุภัช ศุภชลาศัย Ph.D. (Australian National University) 
 Mr. Suphat Suphachalasai  
     62. รศ. ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย Ph.D. (Pennsylvania State University) 
 Mr. Supawat Rungsuriyaviboon  
     63. อ. ษิฌา ทับทิมพรรณ M.A. (Thammasat University) 
 Miss Sicha Thubdimphun  
     64. รศ. สกนธ วรัญูวัฒนา Ph.D. (Syracuse University) 
 Mr. Sakon Varanyuwatana  
     65. รศ. สมชาย สุขสิริเสรีกลุ Ph.D. (University of York) 
 Mr. Somchai Suksiriserekul  
     66. รศ. สมนึก            ทับพันธุ Ph.D. (University of Minnesota) 
 Mr. Somnuk Tubpun  
     67. รศ. สมบูรณ ศิริประชัย Ph.D. (Lund University) 
 Mr. Somboon Siriprachai  
     68. ผศ. สายพิณ ชินตระกูลชัย Ph.D. (University of Queensland) 
 Miss Saipin Chintrakulchai  
     69. อ. สิทธิกร นิพภยะ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Sittikorn Nippaya  
     70. ผศ. สิทธิศักด์ิ ลีลหานนท Ph.D. (Texas A & M University) 
 Mr. Sittisak Leelahanon  
     71. รศ. สุขุม อัตวาวุฒิชัย M.A. (University of Warwick) 
 Mr. Sukum Attavavutichai  
     72. อ. สุพรรณ นพสุวรรณชัย M.A. (University of the Philippines) 
 Mrs. Supan Nopsuwanchai  
     73. รศ. สุวินัย ภรณวลัย Ph.D. (Kyoto University) 
 Mr. Suvinai Pornvalai  
     74. รศ. หงษฟา ทรัพยบุญเรือง M.A. (Thammasat University) 
 Mrs. Hongpha Subboonrueng  
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  ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษา 
     75. อ. อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ิ M.A. (Chulalongkorn University) 
  Mr. Anin Aroonruengsawat 
     76. ผศ. อภิชาต สถิตนิรามัย Ph.D. (University of Wales) 
 Mr. Apichat Satitniramai  
     77. ผศ. อรวรรณ รัตนภากร Ph.D. (Southern Illinois University at Carbondale) 
 Miss Orawan Ratanapakorn  
     78. ผศ. อักษรศรี พานิชสาสน Ph.D. (Thammasat University) 
 Mrs. Aksornsri Phanishsarn  
     79. ผศ. อาชนัน เกาะไพบูลย Ph.D. (The Australian National University) 
 Mr. Archanun Kohpaiboon  
     80. ศ. อารยะ ปรีชาเมตตา Ph.D. (University of Pennsylvania) 
 Mr. Arayah Preechametta  
     81. ผศ. เอือ้มพร พิชัยสนิธ Ph.D. (University of Exeter) 
 Mrs. Euamporn Phijaisanit  
 

นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิหลายทานที่มีประสบการณทํางานสูงมาเปนอาจารย

พิเศษ เพื่อบรรยายในวิชาตามหลักสูตรของโครงการตางๆ ดวย 
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งบประมาณ 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตางๆ ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจาย

จากรายไดพิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร และ

งบประมาณจากกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ เพื่อสนับสนุนใหการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่คณะฯ ไดกําหนดไว 
 

งบประมาณจัดสรร ป 2550 ป 2551 
จําแนกตามแหลงที่มา จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

1. งบประมาณแผนดิน 51,717,130.00 35.03 50,305,200.00 31.10 

2. งบรายไดคณะฯ 46,874,400.00 31.73 62,166,100.00 38.43 

3. งบกองทุนคาธรรมเนียมฯ          8,522,410.00 5.77 10,323,445.00 6.38 

4. งบโครงการบรกิารสังคม 40,534,993.50 27.45 38,956,562.00 24.08 

รวม 147,648,933.50 100.00 161,751,307.00 100.00 

 
สัดสวนงบประมาณจัดสรร ปงบประมาณ 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

39%

24%

6%

งบประมาณแผนดิน งบรายจายจากรายไดพิเศษของคณะฯ 

งบโครงการบริการสังคม งบกองทุนคาธรรมเนียมฯ 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 ในปการศึกษา 2551 คณะเศรษฐศาสตร ไดใหบริการวิชาการทางดานเศรษฐศาสตรทางดานตางๆ โดยสามารถ

แบงออกเปนหมวดหมู ดังนี้ 

 ในปการศึกษา 2551 คณะเศรษฐศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีใหม เพื่อใชในปการศึกษา 

2552 และไดผานการเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 และไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2552 โดยหลักสูตรใหมนี้ไดจัดหมวดวิชาเปน

กลุม เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนกลุมวิชาเฉพาะดานที่ตนถนัด หรือสนใจไดอยางเขมขน สวนทางดานการผลิต

บัณฑิตในปการศึกษา 2551 นี้ คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตไดจํานวน 367 คน มหาบัณฑิตได 74 คน และดุษฎีบัณฑิตได 1 

คน และเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลเรื่องคาใชจาย คณะเศรษฐศาสตรจึงไดจัดหา

ทุนการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาในทุกหลักสูตรและโครงการ เปนจํานวนทั้งส้ิน 144  ทุน เปนเงินทั้งส้ิน 2,922,630 บาท 

 ดานกายภาพเพื่อสนับสนุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตรไดปรับปรุงอาคารเศรษฐศาสตร ณ ศูนยรังสิต จนใกล

แลวเสร็จ และไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีตามโครงการขยาย

การศึกษาไปยังศูนยรังสิต และไดมีการปรับปรุงหองเรียนบางสวนที่ทาพระจันทร รวมทั้งไดติดตั้งอุปกรณกลองวงจรปด เพื่อ

รักษาความปลอดภัยใหกับบุคลากรในคณะเศรษฐศาสตร 

 ดานการบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตรไดใหบริการในรูปแบบงานวิจัย การใหคําแนะนํา 

และการฝกอบรม แกหนวยงานราชการและสถานศึกษาตางๆ ทั่วประเทศรวม 24 โครงการ และไดจัดสัมมนาวิชาการ และ

การอภิปรายในประเด็นตางๆ รวม 54 เรื่อง และดวยระบบการศึกษาที่สนับสนุนใหนักศึกษามีความรูรอบดาน นอกจาก

นักศึกษาจะมีความรูที่ดีทางวิชาการ นักศึกษายังมีความสามารถ และความประพฤติอันดี จนไดสรางชื่อเสียงใหกับคณะ

เศรษฐศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดอยูในสวนกิจกรรมนักศึกษา 
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ดานการจดัการเรียนการสอน 
 

หลักสูตร 
 

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

 

โครงการและองคประกอบหลกัสูตร 
หลักสูตร/โครงการ วิชาพื้นฐาน 

ทั่วไป 
วิชาในสาขา 
เศรษฐศาสตร 

วิชาบังคับ 
นอกสาขา 

วิชาโท 
วิชา 

เลือกเสร ี
หนวยกิต 
รวม 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 56 12 24 15 137 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต นานาชาติ 30 56 12 24 15 137 

 
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หลักสูตร/โครงการ 
วิชา
บังคับ 

วิชา
เลือก
สาขา 

วิชา
เลือก 

วิชาที่เปน
เครื่องมือใน
การศึกษา 

วิชา
ประยุกต 

วิทยานิพนธ 
หนวยกิต 
รวม 

ระดับปริญญาโท        

   - หลักสูตรนานาชาติ (เกา) 15 - 15 - - 9 39 

   - หลักสูตรภาษาไทย (เกา) 15 - 15 - - 9 39 

-  หลักสูตรนานาชาติ (ใหม)        

 - แผน ก 18 - 9 - - 12 39 

 - แผน ข 18 - 15 - - 6 39 

- หลักสูตรภาษาไทย (ใหม)        

 - แผน ก 18 - 9 - - 12 39 

 - แผน ข 18 - 15 - - 6 39 

   - โครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ        

 - แผน ก 15 - - 3 15 12 45 

 - แผน ข 15 - 3 3 18 6* 45 

ระดับปริญญาเอก        

   - หลักสูตรนานาชาติ (เกา) 24 18 6 - - 48 96 

   - หลกัสูตรนานาชาติ (ใหม)        

 - แผน  ก2 24 - 9 - - 48 81 

* งานวิจัยเฉพาะเรื่อง 
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จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตั้งแตปการศึกษา 2521 – ปจจุบัน 
 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปการศกึษา 
ที่สําเร็จ ภาค 

ภาษาไทย 
ภาค 

ภาษาอังกฤษ 
ภาค

ภาษาไทย 
ภาค

ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร 

ธุรกิจ 

ปริญญาเอก 

2521 - 2525 1,541 - 75 70 - 1 

2526 287 - 3 20 - - 

2527 241 - 11 19 - - 

2528 244 - 11 21 - - 

2529 241 - 10 13 - - 

2530 247 - 8 20 - - 

2531 262 - 7 17 - - 

2532 267 - 7 14 - - 

2533 292 - 10 15 - - 

2534 304 - 9 14 - - 

2535 291 - 18 11 - - 

2536 320 - 11 10 - - 

2537 319 - 13 19 - - 

2538 287 - 17 16 - - 

2539 320 60 17 11 - - 

2540 277 58 14 14 - - 

2541 300 78 19 11 - 1 

2542 310 77 16 5 50 1 

2543 302 79 13 19 21 2 

2544 288 68 31 24 46 - 

2545 252 69 22 23 42 2 

2546 208 75 21 12 63 - 

2547 236 99 20 11 50 - 

2548 251 87 14 5 72 - 

2549 253 98 16 11 49 1 

2550 238 78 21 9 55 2 

2551 296 71 13 4 57 1 

รวม 8,674 997 447 438 505 11 
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ทุนการศึกษา 
 

 คณะเศรษฐศาสตร ไดจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ และ

ระดับบัณฑิตศึกษา จากไดรับจากแหลงทุนตางๆ ดังนี้ 
 

ทุนการศึกษาที่ไดรับจากคณะเศรษฐศาสตร และทุนผานคณะเศรษฐศาสตร 
 

แหลงทุน จํานวน (ทุน) จํานวนเงินตอทนุ (บาท) 

1. สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 13 15,000 – 50,000 

2. คณะเศรษฐศาสตร 44 5,000 – 50,000 

3. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 3 6,000 

4. มูลนธิิกลุมอีซซูุ 3 20,000 

5. คุณกลุภัสสร พรประภา 1 27,000 

6. คุณเคารพ นุชนารถ 4 20,000 – 30,000 

7. มูลนธิิธนาคารแหงโตเกยีว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 15 20,000 

8. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 1 50,000 

9. คุณชาญศักด์ิ เฟองฟู 1 50,000 

10. บริษัทหลักทรพัย ภัทร จํากัด 1 30,000 

11. มูลนิธนิิยม ปทมะเสว ี 2 50,000 

12. UFJ Foundation 4 30,000 

รวม 92  

 

ทุนการศึกษาที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทุนผานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

แหลงทุน จํานวน (ทุน) จํานวนเงินตอทนุ (บาท) 

1. กองทุน "ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ" 1 3,000 

2. รางวัลสงเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล” 1 5,000 

3. มูลนิธ ิศ.ดร.อดุลย วิเชียรเจริญ และศิษย 3 7,500 

4. คุณกําธร ตติยกวี 1 10,000 

5. บริษัท สยามกลการ จํากัด 1 10,000 

6. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1 10,000 

7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1 10,000 

8. บริษัท เทสโก โลตัส 1 10,000 

9. บริษัท บญุรอดบริวเวอรี่ จํากัด 1 12,000 

10. บริษัทโตโยตา มอเตอร เอเชยี แปซิฟค เอ็นจิเนยีร่ิง 1 12,500 

11. มูลนิธิกลุมอซีูซุ 3 15,000 

12. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 1 15,000 
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แหลงทุน จํานวน (ทุน) จํานวนเงินตอทนุ (บาท) 

13. บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด 4 18,000 

14. ธนาคารมิซูโฮ 11 26,400 

15. บริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จํากัด 1 27,000 

16. บริษัท ไทยบริดจสโสน จํากัด 3 25,000 

17. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 5 28,400 

18. มูลนิธิจอีีฟนด 1 75,000 

19. มูลนิธิดํารงชัยธรรม 1 93,230 

20. กองทุนสําหรับนักศึกษาที่มีความจําเปนทางการเงิน  

(ทุนมหาวิทยาลัย) 
10 15,000-30,000 

รวม 52  
 

 ทั้งนี้สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตรไดมอบทุนการศึกษา (ทุนตอเนื่องตลอด 4 ปการศึกษา) สําหรับนักศึกษา

ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษใหมที่เลือกเขาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตรเปน

อันดับหนึ่ง และไดคะแนนสูงสุด 
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ 
 

1. นักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดสงนักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่มีสัญญาความรวมมือกับคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 35 คน ดังนี้ 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนของคณะเศรษฐศาสตร 
 

มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 

Simon Fraser University Canada 1 

Copenhagen Business School Denmark 4 

ICN, Nancy University France 4 

International Christian University Japan 1 

Nihon University Japan 2 

Lund University Sweden 3 

Arizona State University USA 2 

University of Richmond USA 1 

University of Hawaii at Manoa USA 1 

University of Washington USA 2 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 

Yonsei University Korea 1 

University of California, Berkeley USA 1 

University of California, Davis USA 1 

University of California, Los Angeles USA 2 

University of California, Santa Cruz USA 1 

University of California, San Diego USA 4 

University of Montana USA 1 

Iowa State University USA 1 

Washington State University USA 1 

Western Washington University  USA 1 
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2. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศมาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร 
 

 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศมาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตรตามโครงการแลกเปลี่ยนของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนักศึกษา Non-degree รวมจํานวน  42 คน ดังนี้ 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนของคณะเศรษฐศาสตร 
 

มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 

University of Adelaide Australia 1 

Simon Fraser University Canada 1 

Copenhagen Business School Denmark 4 

Nancy University France 2 

University of Applied Sciences Schmalkalden Germany 1 

Nihon University Japan 3 

Lund University Sweden 4 

Vaxjo University Sweden 2 

Stockholm School of Economics Sweden 2 

University of Richmond USA 4 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 

Technical University of Munich Germany 1 

University of California, Berkeley USA 2 

University of California, Davis USA 2 

University of California, Irvine USA 1 

University of California, Santa Barbara USA 1 

University of North Carolina- Asheville USA 1 

San Diego State University USA 1 

Virginia Polytechnic Institute and State University USA 1 

 

นักศึกษา Non-degree 
 

มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 

University of Vienna Austria 2 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 เพื่อใหการเรียนการสอนแตละวิชามีคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการประเมินผลการเรียนการสอนทุกวิชา

ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมา โดยใหนักศึกษาเปนผูประเมินอาจารยผูสอน ทั้งภาค 1 และภาค 2 และภาคฤดูรอน และ

สงผลการประเมินนั้นๆ ใหอาจารยผูสอนรับทราบ เพื่อปรับปรุงวิธีการสอน และพัฒนาเนื้อหาวิชาใหทันสมัยและไดมาตรฐาน 

และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการประเมิน 

 ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะเศรษฐศาสตรไดสนอง

นโยบายนี้ โดยไดเริ่มการประเมินคุณภาพครั้งแรกเมื่อปการศึกษา 2542 และในปการศึกษา 2543 คณะเศรษฐศาสตรได

พัฒนาระบบบริหาร และคูมือการปฏิบัติงานในหมวดตางๆ แลวเสร็จ และไดใชเปนคูมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากหนวยงานในคณะเศรษฐศาสตรเอง และหนวยงานภายนอกคณะเศรษฐศาสตร 
 

 ในปการศึกษา 2551 สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร 

ไดดังนี้ 
 

ผลการดําเนินงาน ลําดับ 
ที่ 

ตัวบงช้ี 
2550 2551 

เปรียบ 
เทียบ 

ก) ดานนักศึกษา    

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษา 546 541 ลดลง 

2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,990 1,888 ลดลง 

ข) ดานบัณฑิต    

3. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 403 442 เพ่ิมขึ้น 

4. รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 79.63 86.05 เพ่ิมขึ้น 

5. จํานวนวิชาที่เปดสอน 224 216 ลดลง 

6. จํานวนวิชาที่สงเกรดลาชา 0 1 เพ่ิมขึ้น 

ค) ดานการเรียนรู    

9. จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกจิกรรมนักศึกษา 77 76 ลดลง 

ง) ดานการสนับสนุนการเรียนรู    

10. จํานวนคอมพิวเตอรทั้งหมด (เครื่อง) 174 152 ลดลง 

11. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (เครื่อง) 140 134 ลดลง 

12. จํานวนหนังสือทั้งหมด (เลม) 64,369 67,413 เพ่ิมขึ้น 

13. จํานวนวารสารรับเขา (ฉบับ) 1,884 1,430 ลดลง 

14. จํานวนผูใชบริการหองสมุด (คน) 151,773 89,573 ลดลง 

15. งบดําเนินการหองสมุด 3,754,848.85 3,436,780.92 ลดลง 
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ดานกายภาพเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
 

เพื่อวางแผนในการพัฒนาองคกรในดานกายภาพ  เทคโนโลยีส่ือการเรียนการสอน อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน และ

ปจจัยในการสนับสนุนงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ  อันไดแก 
 

1. การจัดทําแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร 
  -  การนําแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร 3 ป 2552 – 2554 ของคณบดี (รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ) 

     ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานประจําป 

  -  การจัดทําแผนแมบทคณะเศรษฐศาสตร 10 ป 2555 – 2564 
 

2. การพัฒนาดานกายภาพ/เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  -  โครงการปรับปรุงอาคารกลุมสังคมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ศูนยรังสิต(อาคารวาย) 

  -  การดําเนินการออกแบบปรับปรุงอาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร ศูนยรังสิต  

     เพื่อรองรับการขยายโครงการบัณฑิตศึกษา และศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  

     ดานงานวิจัยและฝกอบรม 
 

3. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร/อัตรากําลังคน 
 -  สายวิชาการ (อาจารย) 

 -  สายสนับสนุนวิชาการ (เจาหนาที่) 
 

4. ประสานงานการการจัดหาอุปกรณ/เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานสําหรับการเรียน 
    การสอน และการปฏิบัติงาน 

  เพื่อใหการจัดหาอุปกรณ/เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานสําหรับการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน  

      มีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการใชงานมากที่สุด 
 

5. โครงการสงเสริมงานวิจัยสถาบัน 
  เพื่อการจัดทําขอมูลสถาบันสําหรับสนับสนุนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน และชวย 

     ในการตัดสินใจการบริหาร/จัดการในดานตางๆ  

 -  ดานการบริหารองคกร 

  -  ดานการจัดการเรียนการสอน 

  -  ดานการพัฒนาบุคลากร 
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การใหบริการคอมพิวเตอร 
 

 คณะเศรษฐศาสตร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการแกอาจารย และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1. ดานการใหบริการคอมพิวเตอร 
 

 จากการปรับปรุงตึกคณะเศรษฐศาสตร ที่ทาพระจันทร ทางหนวยคอมพิวเตอรตองปรับเปล่ียนอุปกรณหลายอยาง

เพื่อใหคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร สามารถใชงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

หนวยฯ ไดติดตั้งตู  Rack  เพื่อเชื่อมจุดสัญญาณ LAN ระหวางหองควบคุมคอมพิวเตอร และสวนตางๆ ในอาคารของคณะฯ 

ที่ปรับปรุงใหม รวมถึงมีการติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) เพิ่มขึ้น เพื่อใหครอบคลุมคณะฯ มากขึ้น ซึ่ง

สามารถใชงาน Internet เพื่อการศึกษาคนควาหาขอมูล และ E-mail โดยไมตองเขามาใชบริการหองคอมพิวเตอร หรือในชวง

วันหยุดราชการ 

 ทั้งนี้ ทางหนวยฯ ไดเปดใหบริการหองคอมพิวเตอรตามมติคณะฯ จํานวน 2 ศูนย ดังนี้ 
 

 1.1 การใหบริการใชหองคอมพิวเตอรทาพระจันทร สําหรับคณาจารย นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ และนักศึกษาปริญญาโททุกโครงการ นักศึกษาปริญญาเอก รวมถึงผูชวยวิจัย 

มีหองคอมพิวเตอร 4 หองสําหรับการใหบริการโดยรวม ดังนี้ 

       1. เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 83 เครื่อง แบงดังนี้ 

• Lab ปริญญาตรี จํานวน 42  เครื่อง  

• Lab ปริญญาโท จํานวน  30  เครื่อง  

• Lab อาจารย จํานวน   5  เครื่อง  

• Lab MBE  จํานวน    6  เครื่อง (เครื่องพิมพสําหรับนักศึกษา MBE อยูในหองทํางาน

ของเจาหนาที่โครงการฯ) 

        2. เครื่องพิมพเลเซอรจํานวน 7  เครื่อง  

• Lab ปริญญาตรี  จํานวน   2  เครื่อง 

• Lab ปริญญาโท  จํานวน   2  เครื่อง 

• Lab อาจารย จํานวน   1  เครื่อง 

• สวนกลางของเจาหนาที่และอาจารยมีจํานวน 2 เครื่อง 
 

 1.2 การใหบริการใชหองคอมพิวเตอรรังสิต  หนวยคอมพิวเตอรเปดใหบริการหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรแก 

นักศึกษาปริญญาตรี (ตองรองรับนักศึกษาชั้นปที่ 1, 2 และ 3) รวมทั้งอาจารย และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยรังสิต 

สําหรับการใหบริการ ประกอบดวย 

       1. เครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน 45  เครื่อง 

        2. เครื่องพิมพเลเซอร  จํานวน    1  เครื่อง  

       3. เครื่องสํารองสําหรับอาจารย ที่ละ   2  เครื่อง พรอมเครื่องพิมพเลเซอร 
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 1.3 การใหบริการดานอื่นๆ ดังนี้ 

       1. ดูแลหองเรียนที่ใชทั้งคอมพิวเตอร และโปรเจคเตอร ณ อาคารคณะฯ ทาพระจันทร 6 หอง อาคารเดือน 

บุนนาค 6 หอง และอาคารกลุมอาคารสังคมศาสตร ศูนยรังสิต อีก 6 หอง 

       2. การบริการใหพื้นที่เก็บขอมูลบน Server (ในอนาคตอาจจัดสรรพื้นที่เก็บขอมูลในระบบเครือขายใหมากขึ้น) 

แบงเปน 

  -  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี     พื้นที่เก็บขอมูล 8 MB. 

  -  สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและผูชวยวิจัย           พื้นที่เก็บขอมูล 24 MB. 

  - สําหรับอาจารยและเจาหนาที่         พื้นที่เก็บขอมูล 50 MB.  

       3. บริการเก็บขอมูลในระบบ  สําหรับเอกสารงานสอนของคณาจารย 

       4. การใหบริการ Intranet โดยสามารถใชขอมูลรวมกันของคณะฯ เพื่อประโยชนของทุกสายงานที่สําคัญ

ผูบริหารสามารถเขาถึง และนําขอมูลไปใชไดรวดเร็วขึ้น 

       5. บริการใหพื้นที่เก็บเมล เพิ่มเปนคนละ 200 MB. และพรอมกับโปรแกรมสําหรับตรวจจับไวรัสในเมล 

(@econ.tu.ac.th) 

       6. ใหบริการพิมพงานดวยเครื่องพิมพแบบเลเซอร หนวยคอมพิวเตอร ไดจัดเตรียมกระดาษ และหมึกพิมพ เพื่อ

รองรับการใชงาน และใชโปรแกรม Pcounter เขามาชวยควบคุมการพิมพ โดยกําหนดจํานวนหนาพิมพของผูใชตามความ

เหมาะสม ในระหวางปมีการพิมพเกินกวาที่กําหนดให คิดคาบริการหนาละ 2 บาท โดยมีขอกําหนด คือ 

  - นักศึกษาปริญญาตรี ทั้งภาคไทย และภาคอังกฤษ : กําหนดใหทุกคนพมิพออกเลเซอร 200 แผน 

     ตอปการศึกษา 

  - นักศึกษาปริญญาโท ทั้งภาคไทย และภาคอังกฤษ : กําหนดใหพิมพออกเลเซอร 500 แผน 

     ตอปการศึกษา 

  - นักศึกษาปริญญาเอก : กําหนดใหพิมพออกเลเซอร  500 แผนตอปการศึกษา 

  - ผูชวยอาจารย : สามารถพิมพไดเมื่ออาจารยโอนโควตาการพิมพสวนตัวให ซึ่งทางหนวยฯ จัดให 

    ตามความประสงคของอาจารยแตละทาน 

  - อาจารยและเจาหนาที่ : กําหนดหนาพิมพออกเลเซอร 6,000 แผนตอป 
 

2. ดานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย 
 

 2.1 การจัดซื้อคอมพิวเตอร และอุปกรณเพิ่มเติม 
 

  โครงการคอมพิวเตอรไดดําเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ โดยไดรับอนุมัติจาก

งบประมาณปงบประมาณ 2551 ถึงปงบประมาณ 2552 ดังนี้ 
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รายการ 2551 2552 

-  คาเครื่อง Server 2  เครื่อง 2  เครื่อง 

-  เครื่องคอมพิวเตอร 33  เครื่อง 30  เครื่อง 

-  เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 1  เครื่อง  

-  Printer  2ตัว 

-  UPS 8 KVA 1 ตัว  

-  KVM Switch 1 ตัว 1 ตัว 

-  Card กลองวงจรปด 1 อัน  

-  Ram 10 ชิ้น 18 ชิ้น 

-  Power Supply 450 W. ATX 12 ตัว  

-  Hard disk 160, 320 Gb. 8 ตัว 6 ตัว 

-  เทปแบคอัพ 1 ตัว  

-  Switch fiber พรอมอุปกรณ 7 ตัว  

-  wireless พรอมอุปกรณ 20 ตัว  

-  SCSI 1 ชิ้น  

- VGA CABLE (M/M) ยาว 5 , 10 เมตร 8  เสน  

-  UTP CAT5E (ยาว 3, 5, 7 ,10 เมตร) 42 เสน 48 เสน 

-  เกาอี ้ 23 ตัว  

-  POWER CABLE (ยาว 5 เมตร) 24  เสน  

-  RJ-45 CONNECTOR "AMP" MALE 100 เสน  

 

 2.2 การพัฒนาระบบ Network 
 

  1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขายของศูนยทาพระจันทร และที่อาคารเดือน บุนนาค ศูนยรังสิต เปน

ระบบ indows2003 Server ทำใหระบบเครือขายมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนระบบที่จะใชควบคุมการใช

งาน Internet และ Email เพื่อใชรองรับแกนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะฯ 

  2. เพิ่มจุด Wireless LAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการติดตอเขามาในระบบของคณะฯ หลังการ

ปรับปรุงตึกคณะฯ ที่ทาพระจันทร เพ ิ่มจํานวนอีก 20 จุด 

  3. เครื่องลูกขายเปนระบบปฏิบัติการ Windows XP ใชงานรวมกับระบบ Windows 2003 Server เพื่อ

พัฒนาระบบเครือขายใหทันกับเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพ พรอมติดตั้งโปรแกรมตรวจจับไวรัสสําหรับเครื่องลูกขายใน

หองคอมพิวเตอร เพื่อลดปญหาในการปฏิบัติงานดูแล 

  4. เปดหองคอมพิวเตอร อาคารวาย โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรใหมทั้งหมด จํานวน  45 เครื่อง 
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 2.3 การพัฒนาดาน Software 
 

 การจัดซื้อ Software หนวยคอมพิวเตอรไดดําเนินการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใชงาน และใหบริการ

เพิ่มเติม 
 

Trend micro Server โปรแกรมตรวจจบัไวรัสสําหรับเครื่องแมขาย 

Trend Micro( 80 Users) โปรแกรมตรวจจบัไวรัสสําหรับเครื่องลูกขายในหองคอมพิวเตอร 

Pcounter โปรแกรมสําหรับควบคุมการพิมพ 

Kiwi Syslog โปรแกรมสําหรับเก็บขอมูลจราจรเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 

Nod32 โปรแกรมตรวจจบัไวรัสสําหรับเครื่องลูกขายในหองคอมพิวเตอร 

 

 

สรุปสถิติการปฏิบัติงานและทรัพยากร 
 

ทาพระจันทร รังสิต 
รายการ 

2551 2552 2551 2552 

1. จํานวนคอมพิวเตอรทั้งหมด (เครื่อง) 110 110 42 64 

2. จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 95 95 39 45 

3. จํานวนนักศึกษาที่เขาใช (คน) 1,412 912 622 500 

4. จํานวนชั่วโมงการใหบริการใน 1 ปการศึกษา 3,744 3,384 3,168 2,112 

5. จํานวนวัน 312 312 240 264 

6. จํานวนเจาหนาที่คอมพิวเตอร 2 2 2 2 

7. จํานวนจุดเครอืขาย (จุด) 285 285 177 177 

8. พ้ืนที่ใหบริการ Wireless LAN (จุด) 12 20 - - 

9. จํานวนการพิมพของนักศึกษา (แผน) * 958,857 282,625 --------------- 

* ขอมูลรวม BE และรังสิต 
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การใหบริการหองสมุด 
 

 หองสมุดปวย อึ๊งภากรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหบริการในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1. บริการยืม–คืนหนังสือ 
 

 หองสมุดปวย อึ๊งภากรณ เปดใหบริการยืม–คืนหนังสือทั่วไป และหนังสือสํารอง ดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติโดยใช

โปรแกรม Horizon Version 7.3 จํานวน 6 วันตอสัปดาห คือ วันจันทร – วันศุกร ชวงเวลา 8.00 น. – 19.00 น.และวันอาทิตย 

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากนี้ ยังใหบริการยืมระหวางหองสมุด และบริการถายเอกสารทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมถึงยืมจากตางประเทศในกรณีที่ผูใชตองการ 
 

2. บริการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูล 
 

 2.1 ฐานขอมูลบรรณานุกรมของสํานักหอสมุด (TULIB Database) รวมขอมูลวัสดุสารนิเทศทุกชนิดของหองสมุด

ทุกแหงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งสามารถสืบคนไดทั้งจากคอมพิวเตอรภายในหองสมุด และจากเครือขายอินเตอรเน็ต

ที่ http://library.tu.ac.th/cms/index.php 

 2.2 บริการฐานขอมูลดรรชนีวารสาร และหนังสือพิมพของทุกหองสมุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 2.3 บริการฐานขอมูลออนไลน EconLit ใหขอมูลบรรณานุกรม และบทความฉบับเต็ม (Full Text) ส่ิงพิมพทาง

เศรษฐศาสตร ทั้งที่เปนวารสารวิชาการ หนังสือ และรายงานการวิจัยของตางประเทศ ตั้งแตป ค.ศ.1969 – ปจจุบัน 

 2.4 ฐานขอมูล Online ที่สํานักหอสมุดบอกรับ ไดแก Ebscohost ประกอบดวย ฐานขอมูล Academic Search 

Premier, Business Source Complete, CINAHL Plus with Full Text, Communication & Mass Media Complete 

นอกจากนี้ยังมี JSTOR, NEWSCenter เปนตน   

2.5 ฐานขอมูล Online ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเดิมคือ ทบวงมหาวิทยาลัย บอกรับ

เพื่อใหสถาบันการศึกษาของรัฐไดใชรวมกัน ไดแก ACM Digital Library, H.W. Wilson, IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

ABI/Inform, ProQuest Dissertations & Theses, ScienceDirect และ Web of science 
 

3. บริการอื่น ๆ  
 

 3.1 บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง  

 3.2 บริการแนะนําการใชฐานขอมูลที่ใหบริการในหองสมุดผานทางหนา Website ของหองสมุด 

 3.3 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

 3.4 บริการดรรชนีวารสาร 
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ดานการบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา 
 
การจัดสัมมนาวิชาการ 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินจัดงาน และกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบริการวิชาการทางดานเศรษฐศาสตรแกสังคม ทั้งที่

เปนแบบใหเปลา และแบบเก็บคาลงทะเบียน ดังนี้ 
 

ลําดับ วัน เดือน ป ประเภท ช่ือโครงการ/กจิกรรม วิทยากร 

1. 2 มิถุนายน 2551 สัมมนา Capital Markets and Business Cycle 

Volatility 

คุณปยภัสร ธาระวานิช 

2. 6 มิถุนายน 2551 สัมมนา Competitive Cheap Talk ผศ.ดร.ปาน จินดาพล 

3. 11 มิถุนายน 2551 สัมมนา Rounding out the “Ragged End” of 

Historical Data" 

คุณสันต สัมปตตะวนิช 

4. 18 มิถุนายน 2551 สัมมนา บทบาทของบริษัทขามชาติกับ

อุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหมไทย: นัย

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และยอม 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

5. 23 มิถุนายน 2551 เสวนา เคล็ด(ไม)ลับ สูความสําเร็จในการเรียน

เศรษฐศาสตร 

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

รศ.ดร.เยาวเรศ ทบัพันธุ 

อ.ดร.กิริยา กลุกลการ 

อ.ชญานี ชวะโนทย 

6. 25 มิถุนายน 2551 สัมมนา การคลังเพื่อการศึกษา: สินเชือ่การศึกษา

เพ่ือพัฒนาทุนมนุษยและลดความ

เหลื่อมล้ํา 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน 

7. 30 มิถุนายน 2551 สัมมนา Economic Lecture Series: คร้ังที่ 6 

งานวิจัย “ขาว” สาํคัญอยางไรตอ

เศรษฐกิจไทย 

อ.ดร.จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล 

8. 30 มิถุนายน 2551 สัมมนา Financial Liberalization and Credit 

Expansion 

น.ส.วรรณวิมล สวางเงินยวง 

9. 2 กรกฎาคม 2551 สัมมนา The Changing Educational 

Distribution and its Impact on the 

Evolution of Wages in Thailand 

(1987-2006) 

คุณดิลกะ ลัทธิพิพัฒน 

10. 8 กรกฎาคม 2551 เสวนา Exclusive Economic Monitoring คร้ังที่ 

4 เร่ือง "Globalizaion กับการอยูของ

ธุรกิจ" 

 

Mr.Peter Gan 

อาจารยพิเศษ จียาศักด์ิ 

ผศ.ดร.อรวรรณ รัตนภากร  
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ลําดับ วัน เดือน ป ประเภท ช่ือโครงการ/กจิกรรม วิทยากร 

11. 9 กรกฎาคม 2551 สัมมนา

ประจําป 

สถานการณพลังงานโลกและการปรับตัว

ของไทย 

รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร 

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา 

ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย 

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล 

รศ.ดร.บัณฑิต ลิม้มีโชคชัย 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

ดร.พัลลภา เรืองรอง 

ดร.ปยสวัสด์ิ อัมระนันทน 

ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ 

ดร.เดชรัต สุขกําเนิด 

คุณเจน นําชัยศิริ 

12.  14 กรกฎาคม 2551  เสวนา แผนแมบทการเงนิระดับฐานรากกับ

ความเขมแข็งของชุมชน 

คุณกฤษฎา อุทยานิน 

คุณอํานาจ ทองเบ็ญญ 

คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 

ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย 

รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ

13. 23 กรกฎาคม 2551 สัมมนา Learning by Exporting and High-

tech Capital Deepening in 

Singapore Manufacturing 

Industries,1974-2006 

นายเอกพล จงวิลยัวรรณ 

14.  28 กรกฎาคม 2551 สัมมนา Economic Lecture Series: คร้ังที่ 7 

หัวขอ “เศรษฐศาสตรวาดวยความทุกข" 

ศ.ดร.ปราณี ทินกร 

15.  4 สิงหาคม 2551  สัมมนา ความเทาเทียมทางการศึกษากับการเเก

ไขปญหาคอรัปชัน่: หลักฐานเชงิ

ประจักษระดับนานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 

2533-2548 

คุณไกรยส ภัทราวาท 

16.  6 สิงหาคม 2551  สัมมนา Economic Lecture Series: คร้ังที่ 8 

หัวขอ “การวิเคราะหผลิตภาพการผลิต

รวม (TFP) ตามแผนแมบทการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม” 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

17.  18 สิงหาคม 2551 สัมมนา Effectiveness of Education on 

Economic Development in Asia: A 

New Modeling Approach for Public 

Services Policy 

 

Prof.Tran Van Hoa 
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ลําดับ วัน เดือน ป ประเภท ช่ือโครงการ/กจิกรรม วิทยากร 

18.  25 สิงหาคม 2551 สัมมนา Economic Lecture Series: คร้ังที่ 9 

หัวขอ “เครื่องชีแ้รงกระตุน และตัวคูณ

ทางการคลังของไทย” 

คุณณัฐิกานต วรสงาศิลป 

19.  1 กันยายน 2551 สัมมนา Economic Lecture Series: คร้ังที่ 10 

หัวขอ “Thai Political Transaction 

Costs” ตนทุนธุรกรรมทางการเมืองไทย 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

20.  8 กันยายน 2551 สัมมนา สถานการณเศรษฐกิจไทยในปจจุบนั: 

ปญหาและทางออก 

ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน 

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ 

21. 12 กันยายน 2551 เสวนา Exclusive Economic Monitoring คร้ังที่ 

5 เร่ือง "ทรัพยสินทางปญญากบัการอยู

รอดของธุรกิจ" 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย  

อาจารยพิเศษ จียาศักด์ิ 

คุณภัทรวัตร นครานุรักษ 

22.  16 กันยายน 2551 สัมมนา Dynamic Efficiency Estimation: An 

Application to U.S. Electric Utilities 

ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย 

23.  17 กันยายน 2551  สัมมนา

วิทยานิพนธ

ปริญญาโท 

สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาโท หวัขอ 

"การศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษี

ตอการลงทุนของภาคการผลิต" 

"Measuring Comparative Advantage 

in Thailand's Industrial Sectors by 

Using The CAI Index" 

"การคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

นครราชสีมาโดยคํานึงถึงตนทุน

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ" 

(Calculation of Green Gross 

Provincial Product of Nakhon 

Ratchasima) 

อ.ณพล สกุใส 

นายอลงกรณ ธนศรีธัญญากุล 

นายศุภวัฒน สุขะปรเมษฐ 

24.  3 พฤศจิกายน 2551 สัมมนา ความเหลื่อมล้ําของการกระจายความมั่ง

ค่ังในประเทศไทย 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน 

25.  11 พฤศจิกายน 2551 เสวนา การคุมครองคนยากจน: กลไกการ

คุมครอง 

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา 

Dr Michael Samson 

ดร.สมชัย จิตสุชน 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน  

รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา  

26.  17 พฤศจิกายน 2551 สัมมนา Blood Diamond: เศรษฐศาสตรวาดวย

ความรุนแรง 

 

อ.ประจักษ กองกรีติ 
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ลําดับ วัน เดือน ป ประเภท ช่ือโครงการ/กจิกรรม วิทยากร 

27. 20-21 พฤศจิกายน 

2551 

International 

Conference 

(การประชุม

วิชาการ

นานาชาติ) 

The Future of Economic Integrations 

in Asia (อนาคตการรวมกลุมเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคเอเชีย) 

รศ.ดร.ชนินท มีโภคี 

ศ.ดร.พลายพล คุมทรัพย 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล 

28.  24 พฤศจิกายน 2551 สัมมนา Political Economy of Democratic 

Dynamics and Interstate 

Cooperative Design: The Gravity 

Model of ASEAN-FTA 

อ.ดร.อรรถกฤต ปจฉิมนันท 

29.  1 ธันวาคม 2551 สัมมนา The Political, Institutional and Legal 

Origins of the U.S. Financial Crises 

Mr.Brian Kenned  

30.  2 ธันวาคม 2551 สัมมนา The Computable General 

Equilibrium (CGE) Models with 

Monte-Carlo Simulation for Thailand : 

An Impact Analysis of Baht 

Appreciation 

ดร.ณัฐพงษ พัฒนพงษ 

31.  8 ธันวาคม 2551 สัมมนา เศรษฐกิจการเมืองอเมริกาหลังการ

เลือกต้ังประธานาธิบดี 

คุณสฤณี อาชวานันทกุล  

อ.ปกปอง จันวิทย  

32. 15 ธันวาคม 2551 สัมมนา วิกฤตแฮมเบอรเกอร - จุดเปลี่ยนโฉม

หนาธุรกิจการเงิน? 

คุณสุชีล นารูลา 

คุณสฤณี อาชวานันทกุล 

33. 17 ธันวาคม 2551 สัมมนา Farmers’choice-Agricultural 

Development and Modernisation in 

Northern Thailand 

Dr.Lena Ornberg 

34. 22 ธันวาคม 2551 สัมมนา หัวขอเร่ือง 1) "ภาวะฟองสบูของราคา

ทรัพยสิน" (Asset Price Bubbles)  

หัวขอเร่ือง 2) "ผลกระทบวิกฤตการณ 

Subprime ของสหรัฐตอเศรษฐกิจไทย 

อ.ดร.พงศศักด์ิ เหลืองอราม 

อ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ 

อ.ดร.กรกรัณย ชวีะตระกูลพงษ 

35.  8 มกราคม 2552 สัมมนา Imperfect Competition, Electronic 

Transactions, and Monetary Policy 

ดร.ธนารักษ เหลาสุทธิ 

36.  9 มกราคม 2552 สัมมนา Firm Size and the Wage Curve ดร.สรวัฒน วิศาลาภรณ 

37.  12 มกราคม 2552 เสวนา นายธนาคารเพื่อคนจน 

(Banker to the Poor) 

ดร.สุกานดา ลูวิส 

คุณสฤณี อาชวานันทกุล 

38.  21 มกราคม 2552 สัมมนา การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร คร้ังที่ 1 

เร่ือง ประเทศไทยกับการพัฒนาตาม

กระแสโลกาภิวัฒน 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 
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ลําดับ วัน เดือน ป ประเภท ช่ือโครงการ/กจิกรรม วิทยากร 

39.  29 มกราคม 2552 เสวนา จากอเมริกาสูไทย: บทเรียนดานการจัด

การพลังงาน 

ดร. ดิเรก ลาวัณยศิริ 

Mr.Michael Karp 

Mr. Tom Eckman 

ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย  

คุณอลงกรณ พลบุตร 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร  

ดร.ธีระ ฟอแรน 

คุณสฤณี อัชวานนัทกุล 

40.  29 มกราคม 2552 สัมมนา Economic Development and 

Integration in Southeast Asia 

(Economic Convergence, 

Distribution and Integration) 

ดร.สรยศ คําบรรลือ 

 

41.  2 กุมภาพันธ 2552 สัมมนา ทําไมจึงมีอนุสัญญาภาษี Tax Sparing ดร.สิริกมล อุดมผล 

42.  2 กุมภาพันธ 2552 สัมมนา ศาสตรและศิลปะแหงการเขียนหนงัสือ

และการทําหนังสอื 

รศ.ดร.สุวินัย  ภรณวลัย 

คุณภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา 

อ.ปกปอง จันวิทย  

คุณสฤณ ี อาชวานันทกุล 

43.  12 กุมภาพันธ 2552 สัมมนา เศรษฐศาสตรกระแสหลัก VS 

เศรษฐศาสตรทางเลือก 

รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ 

ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ ลีลหานนท  

อ.ปกปอง จันวิทย  

อ.ดร.ธนะพงษ โพธิปติ 

44.  16 กุมภาพันธ 2552 สัมมนา การคลังของสถานศึกษา ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน  

45.  23 กุมภาพันธ 2552 สัมมนา การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตร 

ธรรมศาสตร คร้ังที่ 2 เร่ือง วิชา

เศรษฐศาสตรกับการเมือง 

ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน 

46.  2 มีนาคม 2552 สัมมนา Thailand’s Investment in the Post-

Crisis Era: Issues and Challenges 

ดร.มานพ อุดมเกดิมงคล 

47.  9 มีนาคม 2552 สัมมนา การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ปวย  

อึ๊งภากรณ" คร้ังที่ 11 เร่ือง ลัทธิชาตินิยม

ไทยสยามกับกัมพูชา ขอพิพาทปราสาท

เขาพระวิหาร (กลบัมาเยือน) 

อ.ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ 

 

 

48.  16 มีนาคม 2552 สัมมนา ปปช. กับแนวทางใหมเพ่ือปองกันการ

ประพฤติมิชอบ 

ศ.ดร.เมธี ครองแกว 

49.  20 มีนาคม 2552 สัมมนา Shocks and Coping Strategies of 

Agricultural Households in 

Northeastern Thailand 

 

คุณทรงพร ทองรกัษาวัฒนา 
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ลําดับ วัน เดือน ป ประเภท ช่ือโครงการ/กจิกรรม วิทยากร 

50.  23 มีนาคม 2552 สัมมนา การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร คร้ังที่ 3 เร่ือง  การเงนิชุมชน 

เศรษฐศาสตรชุมชน 

พระสุบิน ปณีโต 

ครูชบ ยอดแกว 

51. 30 มีนาคม - 10 

เมษายน 2552 

บริการสังคม โครงการอบรมคุณธรรมในเด็กภาคฤดู

รอน (รุนที่ 25) 

ผศ.ชื่นฤทยั พรภัทรกุล 

52.  27 เมษายน 2552 สัมมนา การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร คร้ังที่ 4 เร่ือง ศาสนาใน

สังคมไทยในสมัยใหม 

ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ 

53.  7 พฤษภาคม 2552 สัมมนา Impact of Job mobility on wage 

change in Thailand's low-wage labor 

market 

คุณจงกล คําไล 

54.  25 พฤษภาคม 2552 สัมมนา การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร คร้ังที่ 5 เร่ือง เศรษฐศาสตร

กลางทะเลลึก 

รศ.ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย 

 

 
การจัดอบรม 
 

ลําดับ วัน เดือน ป โครงการอบรม แหลงทุน 

1. 2-3 มิถุนายน 2551 โครงการอบรมวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจมหภาค 

สําหรับเจาหนาทีส่ายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) รุนที่ 11 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

2. 14-17 ตุลาคม 

2551 

โครงการอบรมเศรษฐศาสตรสําหรับครูผูสอนวิชาสังคม

ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุน 19 

เก็บคาลงทะเบียน 

3. 7-29 มีนาคม 2552 

(เฉพาะเสารและ

อาทิตย) 

โครงการอบรมเศรษฐศาสตรสุขภาพ เก็บคาลงทะเบียน 

4. 31 มีนาคม – 

3 เมษายน 2552 

โครงการอบรมเศรษฐศาสตรสําหรับครูผูสอนวิชาสังคม

ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุน 20 

เก็บคาลงทะเบียน 

5. 20-21 เมษายน 

2552 

โครงการอบรมวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจมหภาค 

สําหรับเจาหนาทีส่ายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) รุนที่ 12 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

6. 6-7 พฤษภาคม 

2552 

โครงการอบรมวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจมหภาค 

สําหรับเจาหนาทีส่ายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) รุนที่ 13 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 
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การเขารวมประชุม/นําเสนองานวิชาการในตางประเทศ 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล รายการ วันที ่

1. ผศ.ดร.เกรียงไกร  เตชะกานนท Hiroshima University, Japan 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2551 

2. รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี Spectrum Valuation Workshop # 1 22–26 กันยายน 2551 

3. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประชุม

รัฐสภาคีพิธีสารเกียวโต 

2–10 ธันวาคม 2551 

4. อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประชุม

รัฐสภาคีพิธีสารเกียวโต 

2–10 ธันวาคม 2551 

5. รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง นําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ “The Prospect of 

GMS as a Common Currency Area” 

11–15 พฤศจิกายน 2551 

6. อ.ดร.เณศรา สุขพานิช International Summer School Schmalkalden, 

Germany 

9–14 มิถุนายน 2551 

7. รศ.ดร.ดาว มงคลสมัย Collaborative Research Project 22–25 กันยายน 2551 

8. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน Vulnerability to Poverty in Emerging Market 

Economies, The German Research 

Association   

23–26 กุมภาพันธ 2552 

9. อ.ดร.ธเนศ เมฆจาํเริญ Chalmer University of Technology 18–20 กันยายน 2551 

10. ผศ.ดร.นิธินันท วิศเวศวร European Union’s Non-tariff Measures: 

Development and Impacts on World Trade, 

University of Cambridge, UK 

28–30 กันยายน 2551 

11. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ และการประชุม

รัฐสภาคีพิธีสารเกียวโต 

2–10 ธันวาคม 2551 

12. รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป Spectrum Valuation Workshop # 1 23–26 กันยายน 2551 

13. ศ.ดร.ปราณี ทินกร Collaborative Research Project on Economic 

Transaction and Social Changes  

22–25 กันยายน 2551 

14. รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ - Collaborative Research Project on Climate 

Change, Food Security 

- ADB’s Access to Justice for the Urban Poor 

Regional Technical Assistance Project 

22–25 กันยายน 2551 

 

22–24 เมษายน 2552 

15. อ.ดร.พงษธร วราศัย Comparative Study of Anti-corruption 

Measures and Procedures in APEC 

3–9 สิงหาคม 2551 

16. ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย Structural Change of the Economy and 

Economic Growth over Twenty Years, The 

National Economics University, Vietnam 

7–9 พฤศจิกายน 2551 
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ลําดับ ช่ือ สกุล รายการ วันที ่

17 รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ - Assessment of the Standard of Degree 

Projects, Lund University, Sweden 

- Asia Think Tank Network Meeting, 

International Policy Network, UK 

11–14 กันยายน 2551 

 

15–17 มกราคม 2552 

18. อ.ดร.พิสุทธิ ์กลุธนวิทย Monetary Policy Design under Imperfect 

Knowledge: An Open Economy Analysis 

22–28  มีนาคม 2552 

19. รศ.ดร.ภาวดี ทองอุไทย - Women in Asia-Pacific Region 

- Women’s Movement and Women’s/Gender 

Studies since the Mid 1970s 

6–9 กันยายน 2551 

10–13 กันยายน 2551 

20. ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร - The Global Energy Fulcrum: Asian 

Development and International Response, 

The Nippon Foundation of Japan 

- Infrastructure Regulation: What Works, Why 

and How do We Know, University of Hong 

Kong 

30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 

2551 

 

25–27 กุมภาพันธ 2552 

21. อ.ดร.วิธาดา อนุกลูวรรธกะ Policy Options to Promote Agricultural 

Growth and Reform in and Era of Rising 

Commodity Prices, Monash University 

8–12 กันยายน 2551 

22. อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต Ronald Coase Institute’s Bratislave Workshop 

on Institutional Analysis 

7–17 พฤษภาคม 2552 

23. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย Chalmer University of Technology 18–20 กันยายน 2551 

24. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา Top Management Forum on Local 

Government Reform for Asia And Africa-

Dialogue of Intergovernmental Reform from 

Local Finance Perspective, Japan 

International Cooperation Agency Tokyo 

International Center, Japan 

15–23 กันยายน 2551 

25. รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 3rd International Conference on Gross 

National Happiness, Gross National 

Happiness: A New Development Paradigm?, 

GNH Movement Project 2008 - 2009 

10 ตุลาคม 2551 

26. ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ ลีลหานนท - Conference in Honor of Peter C.B. Phillips 

School of Economics, Singapore 

Management University 

- Far East and South Asian Meeting of the 

Econometric Society 2008, Singapore 

Management University 

14–15 กรกฎาคม 2551 

 

 

16–21 กรกฎาคม 2551 
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ลําดับ ช่ือ สกุล รายการ วันที ่

27. ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย A Political Origin of Thai Financial System, 

Hitotsubashi University, Japan 

23–29 มีนาคม 2552 

28. ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน Transnational Export Group on Pan-Beilbu 

Julf Economic Cooperation 

29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 

2551 

29. ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย Plan Productivity, Producer Concentration 

and Trade Policy Regime: Evidence from 

Thai Manufacturing 

- Market Structure, Foreign Ownership, and 

Productivity in Thailand 

- Export Creation of AFTA: Evidence from 

Thai Manufacturing 

- Emerging Trade Issues for Policymakers in 

Developing Countries of Asia and the Pacific: 

New Era for Trade Governance 

4–8 มิถุนายน 2551 

 

 

21–27 ตุลาคม 2551 

 

14–17 พฤศจิกายน 2551 

 

4–6 มีนาคม 2552 
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วิเทศสัมพันธ 
 

 ในรอบปการศึกษา 2551 คณะทํางานวิเทศสัมพันธไดทําหนาที่ใหการติดตอประสานงาน ทาบทามอาจารย และผู

ที่เกี่ยวของ เพื่อเดินทางไปเยือนสถาบันในตางประเทศ และใหการตอนรับคณะผูแทนจากสถาบัน และหนวยงานตางๆ ทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. การเยือนมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 การไปเยือนมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือ

พัฒนาความรวมมือดานงานวิจัย จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
 

ลําดับ วันที่ไปเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 

1. 22 - 25 กันยายน 2551 Vietnam National University เวียดนาม 

2. 23 - 24  เมษายน 2552 Asian Development Bank ฟลิปปนส 
 

2. การตอนรับผูมาเยือนคณะฯ จากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยในตางประเทศ 

 คณะเศรษฐศาสตรไดตอนรับผูมาเยือนจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยในตางประเทศ จํานวน 9 ครั้ง ดังนี้ 
 

ลําดับ วันที่มาเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 

1. 4  กรกฎาคม 2551 University of Richmond สหรัฐอเมริกา 

2. 7  กรกฎาคม  2551 Indonesia Embassy อินโดนีเซยี 

3. 15 กรกฎาคม 2551 Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ญี่ปุน 

4. 24 กรกฎาคม  2551 University of Adelaide ออสเตรเลีย 

5. 30 กรกฎาคม 2551 Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ญี่ปุน 

6. 5 สิงหาคม 2551 Utah State University สหรัฐอเมริกา 

7. 11  สิงหาคม  255 University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา 

8. 15  มกราคม 2552 Andalas University อินโดนีเซยี 

9. 27 พฤษภาคม  2552 National Chengchi University (NCCU) ไตหวัน 
 

3. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)  

ในปการศึกษา 2551 คณะเศรษฐศาสตรไดรวมกับ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ในการ

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference) เรื่อง “The Future of Economic Integration in Asia:  

อนาคตการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย” ในวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปารค 

กรุงเทพฯ  โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 340 คน 
 

4. การระดมทุน 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

 ในปการศึกษา 2551 คณะเศรษฐศาสตรไดเตรียมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 60 ป ในป

การศึกษา 2552 โดยดําเนินการจัดกิจกรรมระดมทุน 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ใหทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับนานาชาติ โดยพัฒนาคุณภาพดาน 

Human Resource และพัฒนาดาน Infrastructure 
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กิจกรรมนักศึกษา 
 

 กิจกรรมนอกหลักสูตร ถือไดวาเปนกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และสงเสริมใหนักศึกษาไดหาประสบการณ ไดสัมผัสกับ

ความเปนจริงในสังคม เรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งตองใชทั้งวิชาความรูทางวิชาการที่ไดศึกษามาแลวในระบบ

การศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนั้น การไดทํากิจกรรมนอกหลักสูตรตางๆ จึงเสมือนเปนการเริ่มตนประสบการณ

ชีวิตที่ดี กอนจะออกไปสูการทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมหลังจากจบการศึกษา คณะเศรษฐศาสตรตระหนักดีถึงความสําคัญ

ในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรขึ้น เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะในทุกๆ ดาน และมีโลกทัศนที่

กวางขึ้น ซึ่งมีคณะกรรมการนักศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งรวมกันทํางาน โดยนักศึกษาเปนประธาน และกรรมการทั้งหมด  

 รวมทั้ง คณะฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนกัศึกษาแรกเขา และผูปกครองไดรับทราบเกี่ยวกับ

กฎระเบียบ หลักสูตร และการปฏิบัติตัวระหวางอยูในสถาบัน รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปดวย โดย

ในปการศึกษา 2551 คณะฯ มีการจัดทํากิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ วันที่จัด ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

1. 3–26 มิถุนายน 2551 โครงการเชียร 

2. 4 มิถุนายน 2551 โครงการวันพบผูบริหาร 

3. 20–23 มิถุนายน 2551 การจัดสัมมนานักศึกษาเศรษฐศาสตรนานาชาติ คร้ังที่ 2  

4. 3 กรกฎาคม 2551 โครงการเชื่อมสัมพันธระหวางนักศึกษาและคณาจารย 

5. 29 กรกฎาคม 2551 โครงการ  Cobweb Econ Party เศรษฐศาสตรสานสายใย ใกลกันมากขึ้น 

6. 14 สิงหาคม 2551 โครงการจัดซื้อ/จดัทําของที่ระลกึและอื่นๆ  

(ของที่ระลกึสําหรบัผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550) 

7. 15 สิงหาคม 2551 งานฉลองบัณฑิตเศรษฐศาสตร 

8. 19 สิงหาคม 2551 โครงการวัสดุสํานักงาน 

9. 7 กันยายน 2551 โครงการวันพบผูปกครอง 

10. 7 กันยายน 2551 โครงการจางงานนักศึกษา (ชวยงานวันพบผูปกครอง) 

11. 11 กันยายน 2551 โครงการเยี่ยมกิจกรรมนักศึกษา และเขารวมกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่  

(รองคณบดีฝายการนักศึกษารวมสัมมนาคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2551 

กับมหาวิทยาลัย) 

12. 12–14 กันยายน 2551 โครงการคายตามรอยอาจารยปวย 

13. 13 กันยายน 2551 โครงการจัดงานคืนสูเหยาชาว BE 

14. 16–18 กันยายน 2551 โครงการสัมมนานักศึกษาพัฒนากิจกรรมรับเพ่ือนใหม 

15. 25 กันยายน 2551 โครงการจุลสารคณะเศรษฐศาสตร 

16. 26 กันยายน 2551 โครงการจัดซื้อ/จดัทําของที่ระลกึและอื่นๆ 

17. 8 ตุลาคม 2551 โครงการเชื่อมสัมพันธระหวางนักศึกษาและคณาจารย 

(ระหวางคณะทํางานฝายการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา) 

18. 13–16 ตุลาคม 2551 โครงการคายเยาวชนเศรษฐศาสตรกับสังคม 

19.  18–30 ตุลาคม 2551 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 

20. 18 ตุลาคม 2551 โครงการคายแนะแนวการศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ลําดับ วันที่จัด ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

21. 24 ตุลาคม 2551 การเขารวมประชมุวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 

22. 30 ตุลาคม – 

4 พฤศจิกายน 2551 

โครงการละครเวที BE 

23. 2 พฤศจิกายน 2551 โครงการทัศนศึกษาวิชา EE 261 

24. 5 พฤศจิกายน 2551 การเขารวมสัมมนาวิชาการคณะพาณิชยและการบัญชี มธ. ครบรอบ 70 ป 

25. 6 พฤศจิกายน 2551 โครงการเชื่อมสัมพันธระหวางนักศึกษากับคณาจารย 

(คณะทํางานฝายการนักศึกษา ประชุมปรึกษาหารือกับ ตัวแทนโตะกลุม) 

26. 7 พฤศจิกายน 2551 งานมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที ่1 โครงการเศรษฐศาสตร ภาคภาษาอังกฤษ (BE) 

27. 7 พฤศจิกายน 2551 การจัดมัชฌิมนิเทศนักศึกษาป 1 (ภาคภาษาอังกฤษ) 

28. 9 พฤศจิกายน 2551 โครงการทัศนศึกษาวิชา TU 111 

29. 9 พฤศจิกายน 2551 โครงการจัดงานแนะนําหลักสูตรโครงการ BE 

30. 15 พฤศจิกายน 2551 โครงการแขงขันบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร จัดอบรมครั้งที่ 1 มธ. ศูนยรังสิต 

31. 18 พฤศจิกายน 2551 โครงการติววิชา ศ.311 ประจําภาคการศึกษา 2/2551 

32. 27 พฤศจิกายน 2551 โครงการกีฬา (การแขงขันฟุตบอลระหวางชั้นป) 

33. 27–28 พฤศจิกายน 2551 การแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 4 ประจาํป 2551 ณ สํานกังาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

34. 29–30 พฤศจิกายน 2551 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมสัมมนาอบรมนอกสถานที ่ 

(การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) 

35. 9 ธันวาคม 2551 โครงการเชียร 

36. 15 ธันวาคม 2551 การแขงขันตอบปญหาระดับอุดมศึกษา งาน "NIDA Open House 2008" 

37. 16 ธันวาคม 2551 โครงการติววิชา ศ.311 ประจําภาคการศึกษา 2/2551 

38. 25 ธันวาคม 2551 – 

5 มกราคม 2552 

โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท ณ บานแมเลย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  

39. 5 มกราคม 2552 กิจกรรมสํารวจสถานที่โครงการคายตามรอยอาจารยปวย 

40. 7 มกราคม 2552 โครงการเตรียมตัวสูบัณฑิต เร่ือง กลยุทธการหางานในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 

41. 7 มกราคม 2552 โครงการเตรียมตัวสูบัณฑิต (Workshop การสมัครงานทางออนไลน) 

42. 8 มกราคม 2552 โครงการศึกษางานนอกสถานที่ ณ สหกรณโคนมหนองโพ จ.ราชบุรี และสหกรณเกษตร

บานลาด จังหวัดเพชรบุรี (วิชา ศ.492 ภาคการศึกษา 2/2551) 

43. 8 มกราคม – 

12 มีนาคม 2552 

โครงการ TU2YOU (English to Community) 

44. 8 มกราคม 2552 โครงการแขงขันบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร จัดอบรมครั้งที่ 2 (ณ ศูนยรังสิต) 

45. 9 มกราคม 2552 โครงการแขงขันบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร จัดอบรมครั้งที่ 2 (ณ ทาพระจันทร) 

46. 9 มกราคม 2552 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ “เศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร – จุฬาฯ”  

(บาส – บอล เศรษฐศาสตร จุฬาฯ – ธรรมศาสตร) 

47. 14 มกราคม 2552 งานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที ่1 

48. 17–18 มกราคม 2552 โครงการเศรษฐศาสตรวิชาการ 
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ลําดับ วันที่จัด ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

49. 17 มกราคม 2552 โครงการจางงานนักศึกษา   

(ปฏิบัติงานสอบสมัภาษณ โครงการสอบคัดเลือกตรง ประจําปการศึกษา 2552) 

50. 28 มกราคม 2552 โครงการเชื่อมสัมพันธระหวางนักศึกษาและคณาจารย  

(ทิศทางที่ปรารถนาของกิจกรรมนกัศึกษาเปนอยางไร? และ "ทิศทางการดําเนินการประกัน

คุณภาพในเรื่องของการศึกษา") 

51. 29 มกราคม 2552 โครงการติววิชา ศ.211 ประจําภาคการศึกษา 2/2551 

52. 29 มกราคม 2552 โครงการแขงขันบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร จัดอบรมครั้งที่ 3 (ณ ศูนยรังสิต) 

53. 30 มกราคม 2552 โครงการแขงขันบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร จัดอบรมครั้งที่ 3 (ณ ทาพระจันทร) 

54. 30 มกราคม 2552 โครงการสนับสนนุการพัฒนารายวิชา: Mini Symposium 

55. 1 กุมภาพันธ 2552 โครงการจัดงานวันพบผูปกครองนกัศึกษา BE รุนปการศึกษา 2551 

56. 2 กุมภาพันธ 2552 โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ 

(โครงการบําเพ็ญประโยชนสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต จังหวัดปทมุธานี) 

57. 5 กุมภาพันธ 2552 โครงการคลื่นลูกใหม 

58. 6-8 กุมภาพันธ 2552 โครงการคายตามรอยอาจารยปวย 

59. 7–8 กุมภาพันธ 2552 โครงการศึกษางานนอกสถานที่ ณ สหกรณโคนมหนองโพ จ.ราชบุรี และสหกรณเกษตร

บานลาด จังหวัดเพชรบุรี (วิชา  ศ.473  ศ.475  ศ.476  ศ.479 ภาคการศึกษา 2/2551) 

60. 11 กุมภาพันธ 2552 โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา (นักศึกษาปที่ 1) 

61. 17 กุมภาพันธ 2552 โครงการติววิชา ศ.311 ประจําภาคการศึกษา 2/2551 

62. 18 กุมภาพันธ 2552 โครงการติววิชา ศ.211 ประจําภาคการศึกษา 2/2551 

63. 9 มีนาคม 2552 โครงการแขงขันบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร 

(การนําเสนอบทความที่ชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัแกผูชนะเลิศ) 

64. 10–22 มีนาคม 2552 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ณ หมูบาน

ดอนสะโง ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

65. 13 มีนาคม 2552 โครงการฝกงานนอกสถานที่ (อบรมคอมพิวเตอร) 

66. 13 มีนาคม 2552 โครงการฝกงานนอกสถานที ่(ปฐมนิเทศ) 

67. 15–17 มีนาคม 2552 โครงการเยี่ยมกิจกรรมนักศึกษาและเขารวมกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่  

(เยี่ยมคายอาสาพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ณ หมูบานดอนสะโง 

ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย) 

68. 16–27 มีนาคม 2552 โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ 

(กิจกรรมชวยผูปวย ณ วัดพระบาทน้ําพุ) 

69. 19–22 มีนาคม 2552 โครงการคายกิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ 3 

70. 25–27 มีนาคม 2552 โครงการสัมมนานักศึกษาพัฒนากิจกรรมรับเพ่ือนใหม 

71. มีนาคม 2552 โครงการจุลสารคณะเศรษฐศาสตร 

72. 30 มีนาคม 2552 โครงการความรูจากบริษัทสูนักศึกษา (Company's Visit) 

73. 4–25 เมษายน 2552 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมสัมมนาอบรมนอกสถานที ่ 

(โครงการ Stanford–Thai Exchange Program XIII (STEP)) 
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ลําดับ วันที่จัด ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

74. 9 เมษายน 2552 กิจกรรมพิธีทําบญุถวายสังฆทานแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมไทย  

75. 30 เมษายน –  

1 พฤษภาคม 2552 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการ BE ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552  

(รอบผูสมัครภายในประเทศ) 

76. 6 พฤษภาคม 2552 กิจกรรม "HSBC ยอดนักธุรกจิรุนใหม” คร้ังที่ 5 

77. 23 พฤษภาคม 2552 โครงการจางงานนักศึกษา  

(ปฏิบัติงานสอบสมัภาษณ Admission กลาง ประจําปการศึกษา 2552) 

78. 27 พฤษภาคม 2552 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา 2552 

79. 28–30 พฤษภาคม 2552 โครงการรับเพ่ือนใหม (ปการศึกษา 2552) 

 

คณะเศรษฐศาสตรยังไดมีโครงการศึกษางานนอกสถานที่ เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และ

ภาคภาษาอังกฤษ ไดทดลองงานจริงในหนวยงานตางๆ ดังตอไปน้ี 

 1. บริษัท ออสสิริส จํากัด 

 2. บริษัทหลักทรัพยไอรา จํากัด (มหาชน) 

 3. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 

 4. บริษัท ประกิตโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

 5. บริษัททาอากาศยาน จํากัด (มหาชน) 

 6. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 7. ธนาคารแหงโตเกียว–มิตชูบิซิ ยูเอฟเจ 

 8. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

 9. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 10. สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 

 11. สํานักงานเลขานุการกรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 12. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 13. สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

14. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 15. สํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 16. บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 17. บริษัท ฐานขอมูลขาวสารไทย (จํากัด) 

 18. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 

 19. บริษัท ฟลิปสอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

 20. ธนาคารแหงประเทศไทย 

 21. กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

 22. ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 23. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาติ จํากัด 

 24. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 



 47

 25. บริษัท โฮมโปรดักชั่น 

 26. บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

 27. บริษัท ซูมิ–ไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 28. บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

 29. บริษัทหลักทรัพยไซรัส จํากัด 

 30. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

 31. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 32. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 33. บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด 

 34. บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 35. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 36. บริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

 37. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

 38. บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด 

 39. ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขานครปฐม 

 40. บริษัท แอดวานซ ไซเบอร แมนเนจเมนท จํากัด 

 41. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ 

 42. บริษัท โพสต พับบลิชชิ่ง 

 43. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 44. ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 

 45. บริษัท ทีซีซี โฮเทลล กรุป จํากัด 

 46. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 47. กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 48. ศูนยบริการลูกคา TOT สาขาคารฟูร หาดใหญ 

 49. บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด 

50. บริษัท อี.คิว.พลัส กรุป จํากัด 

51. บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 

52. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

53. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี 

54. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

55. ฝายกอสรางพลังงานน้ํา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

56. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด 

57. บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 

 58. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 59. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 



 48 

 

 ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาที่ทําชื่อเสียงใหแกคณะเศรษฐศาสตร ไดแก 
 

 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ไดทํางานตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของ

นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนรูงาน สานฝนเด็กไทย: LEARN@WORK...CATCH YOUR 

DERAMS” วันที่ 15 กันยายน 2551 คือ  นายนรุตม ชื่นรัตนตระกูล เลขทะเบียน 4904610724 
 

              2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อทีม The Path of Young Rebellion ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 โครงการแผนการสื่อสารทางากรตลาดแบบบูรณาการ (IMC Plan) สําหรับรถยนตโตโยตา ยาริส วันที่ 25 กันยายน 

2551 จัดโดย บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ดังรายชื่อตอไปนี้ 

   - นายอุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล เลขทะเบียน 4804641100 

   - น.ส.ปารีณา พวงศิริ   เลขทะเบียน 4804640649 

   - น.ส.พิมพประภัสสร  เชี่ยววารีสัจจะ เลขทะเบียน 4804640730 

   - น.ส.นฤพร บุญญมาล เลขทะเบียน 4804640474 
 

               3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โครงการเศรษฐทัศน การ

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตรระดับปริญญาตรี วันที่ 24 ตุลาคม 2551 จัดโดย ธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ  นายอิสริยะ สัตกุลพิบูลย  เลขทะเบียน 4804680173 
 

             4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชื่อกลุม fertile ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการ ThaiBMA 

Bond Star Challenge ประจําป 2551 วันที่ 30 ตุลาคม 2551 จัดโดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รวมกับ 

บลจ.ธนชาต จํากัด  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

   - น.ส.วนิดา อินนุกูล  เลขทะเบียน 4804611822 

   - น.ส.มนทิชา สันติภาพ  เลขทะเบียน 4804611509 

   - น.ส.มาริษา กลับแสง  เลขทะเบียน 4804611749 
 

               5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันตอบปญหา

เศรษฐศาสตร ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 ประจําป 2551 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 จัดโดย สํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง กระทรวงการคลัง  คือ  นายอิสริยะ สัตกุลพิบูลย  เลขทะเบียน 4804680173 
 

               6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันตอบปญหา

ระดับอุดมศึกษา งาน “NIDA Open House 2008” วันที่ 15 ธันวาคม 2551 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ดัง

รายชื่อตอไปนี้ 

   - นายเกรียงศักดิ์  กังวาฬไพรสรรค เลขทะเบียน 4904610336 

   - นายณัฐวัชร       วัชรศรีโรจน  เลขทะเบียน 4904680834 

  - น.ส.ทิพยสุดา     สุขดํา  เลขทะเบียน 4904680495 

 



 49

               7. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ Insurance Star และรางวัลสมทบ(ชมเชย) 

สายการแขงขัน MMA การแขงขัน Young Financial Star Competition (YFS) 2008 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 จัดโดย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ภูวดล ชาญเชี่ยว เลขทะเบียน 4904611029 
 

               8. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ไดรับรางวัลสมทบ(ชมเชย) สาย MAI Researcher Star  การแขงขัน 

Young Financial Star Competition (YFS) 2008 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ 

นายพิชญา ซุนทรัพย เลขทะเบียน 4804681478 
 

               9. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  การแขงขันประกวดแผนธุรกิจ “HSBC 

ยอดนักธุรกิจรุนใหม” ครั้งที่ 5 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 จัดโดย ธนาคารเอชเอสบีซี ดังรายชื่อตอไปนี้ 

   - น.ส.พลอย       ธรรมาภิรานนท เลขทะเบียน 4804640763 

   - น.ส.พนิดา       อัจฉริยหิรัญชัย  เลขทะเบียน 4804640698 

  - นายเจนวิทย     เจียมมานิสกุล เลขทะเบียน 4804640219 
 

               10. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ไดรับรางวัลชมเชย ดานบําเพ็ญประโยชน นักกิจกรรมดีเดนหรือ

สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 คือ นายเกียรติศักดิ์ คําสี  เลขทะเบียน 5004611678 

 

  11. นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ไดรับรางวัลเรียนดี  ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ 75 วันที่ 27 

มิถุนายน 2552  ดังรายชื่อตอไปนี้    

  ภาคภาษาไทย 

    - นายนุกูล เลิศทวีพรกุล เลขทะเบียน 5104610125 

                  -  น.ส.ดวงธิดา แซแต  เลขทะเบียน 5004680335 

                 - น.ส.สัณหพะงา พานิช  เลขทะเบียน 4904610153 

  ภาคภาษาอังกฤษ 

         - น.ส.สุรินทรทิพย ธนาคีรี  เลขทะเบียน 5004641048 

         - น.ส.เพ็ญศิริ  กังวลกิจ เลขทะเบียน 4904640796 

         - นายกวิน หลูธนชล เลขทะเบียน 4804640318 
 

  12. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่มีความประพฤติดีรับเกียรติบัตรในงานพิธีไหวครู ประจําป

การศึกษา 2551 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 คือ นายภูวดล ชาญเชี่ยว    เลขทะเบียน 4904611029 
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ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ 
 
งานวิจัย 
 

 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร  ในปการศึกษา 2551 มีดังนี้     
 

ลําดับ โครงการ คณะวิจัย เสนอ 

1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2552-2555) ของกระทรวงอตุสาหกรรม และ

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตโครงการ

พัฒนาแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสากรรม ป 2552 – 

2555 

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล 

ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

อ.ศันสนีย ลิ้มพงษ 

รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ แตมบุญเลิศชัย 

สํานักปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. โครงการจัดทําแผนการแปลงสภาพและแผนการรวมทุนกับ

ภาคเอกชนของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต 

รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ 

นางพานเพ็ญ รามสูต 

นายสุวัฒน เชวงโชติ 

น.ส.สุนิศา โสภโณวงศ 

นายปยะ แสงเจรญิวัฒนกิจ 

น.ส.วรรษา เลิศวรสิริ 

โรงงานไพ  

กรมสรรพสามิต 

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภค รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 

4. โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย "การเขาสูตลาดจากการ

เปดเสรีทางการคาสําหรับ SMEs (กรณีศึกษา: FTA 

อาเซียน-สหภาพยุโรป)” 

ผศ.ดร.นิธินันท วิศเวศวร 

ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน 

อ.ดร.พงษธร วราศัย 

สํานักงานสงเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

5. โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศ

ไทย 

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ ์

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ แตมบุญเลิศชัย 

คุณวราภรณ ขจรไชยกุล 

คุณบุญหาญ อุดมยิ่ง 

รศ.ดร.กฤษดา สุชีวะ 

ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ 

ผศ.ดร.สุชญา นิติวัฒนานนท 

 

 

สถาบันวิจัยการยาง 

กรมวิชาการเกษตร 
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ลําดับ โครงการ คณะวิจัย เสนอ 

6. โครงการพัฒนาฐานขอมูล สศช. ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ ์

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผศ.ดร.ศุภสวัสด์ิ ชัชวาลย 

อ.สัญชัย สูติพันธวิหาร 

รศ.ดร.พัชรินทร สิรสุนทร 

ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ 

อ.แววตา เตชาทวีวรรณ 

ผศ.ดร.สุพจน สุตัณฑวิบูลย 

อ.มาลีรัตน โสดานิล 

นายยุทธนา บุญสนอง 

นางรัชดา คุมทรัพย 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

7. โครงการวิจัยนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเปน

ธรรมในการกระจายรายได 

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

ผศ.ดร.เอือ้มพร พิชัยสนิธ 

สํานักงานสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

8. โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและ

กฎระเบียบในการสงออกสินคายางและสนิคายางและ

ผลิตภัณฑยางไปยังประเทศจีน 

รศ.ดร.สมศักด์ิ แตมบุญเลิศชัย 

ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน 

นายวิบูลย ต้ังกิตติภากรณ 

อาจารย Li Renliang 

สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการภายใตคาใชจายใน

การสงเสริมธุรกิจไทยใหเขมแข็งเพือ่สูสากล หลักสูตรเสริม

ศักยภาพ SMEs สูสากล กิจกรรมที่ 2 : สรางตัวแทนการคา 

ผศ.ดร.อรวรรณ รัตนภากร กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการภายใตคาใชจายใน

การสงเสริมธุรกิจไทยใหเขมแข็งเพือ่สูสากล หลักสูตรเสริม

ศักยภาพ SMEs สูสากล กิจกรรมที่ 1: เสริมศักยภาพ 

SMEs 

อ.ดร.ดมิศา มุกดมณี กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

11. โครงการการศึกษาสถานการณ การควบคุมกํากับ และการ

ประเมินผล โครงการการใชหมวกนิรภัยในชุมชน ประเทศ

ไทย 

รศ.ดร.ดาว มงคลสมัย 

รศ.ดร.นันทวรรณ วิจาตรวาทการ 

Asso.Prof.Marc V. der Putten 

ผศ.ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ 

คณะสาธารณสุข ไดรับ

เงินอุดหนุนจาก WHO 

12. โครงการการศึกษามาตรฐานการจัดสรรงบประมาณการ

วิจัยของประเทศตางๆ 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

ดร.วิทยา คามุนี 

นายอํานาจ มุทิตา 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ
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ลําดับ โครงการ คณะวิจัย เสนอ 

13. โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชงิ

เศรษฐศาสตร (EVM) ระยะ 3 

รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี 

นายวิธพล เจาะจิตต 

นายวุฒิ ศรีขํา 

นายพงศพิบูลย ศักด์ิอุดมขจร 

นายณัฐสร บุญถนอม 

น.ส.กันยารัตน จรรยาพูนทรัพย 

น.ส.รุงกานต ชัยมงคล 

บริษัทขนสง จํากดั 

14. โครงการการศึกษาการจัดสรรพันธกรณีระหวางประเทศใน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายหลังพิธีสารเกียวโต 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมลคล 

ดร.กุลวดี แกนสันติสุขมงคล 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

15. โครงการศึกษากลไกที่ยืดหยุนของพิธีสารเกียวโตหลงั ค.ศ. 

2012 ที่มีนัยตอการกําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร

ภายในประเทศ 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

16. โครงการการพัฒนาระบบติดตามและประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการใชจายเงินเพือ่การศึกษา 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

Prof.Robert Doyle 

รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล 

ดร.วิทยา คามุนี 

ดร.อภิชัย อภิชาตบุตร 

นายอํานาจ มุทิตา 

สํานักงานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา 

17. โครงการทางเลือกใหมในการยกระดับราคาสินคาเกษตร รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา กรมการคาภายใน 
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บทความวิชาการ 
 

ลําดับ ช่ือบทความวิชาการ ผูเขียน วารสารที่ตีพิมพ/งานสัมมนา 

1. Adaptive Learning and Monetary Policy in 

an Open Economy: Lessons from Japan 

อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย 

Yu-Chin Chen 

Pacific Economic Review, Volume 

13, Issue 4 

2. Beyond GDP: New Trends towards 

Wellbeing Economics? 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 3rd International Conference on 

Gross National Happiness, Gross 

National Happiness: A New 

Development Paradigm?, GNH 

Movement Project 2008-2009 

3. Beyond the Cash Register: An Examination 

of the Full Social and Economic Costs of 

Industrialized Pork Production 

อ.ประชา คุณธรรมดี 

Schaffer, H.D. 

Beyond the Cash Register: An 

Examination of the Full Social and 

Economic Costs of Industrialized 

Pork Production 

4. Calculation of Environmental Adjusted 

Gross Provincial Product of Nakhon 

Ratchasima 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 

5. Export's Response to AFTA Tariff 

Preference: Evidence from Thailand 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย International Conference on The 

Future of Economic Integration in 

Asia 

6. Impacts of Thailand's FTA on Thai Workers รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล International Conference on The 

Future of Economic Integration in 

Asia 

7. Industrialization and Inequality in Thailand รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย JSPS Kaken Research Project, 

JSPS-NRCT Core University 

Program: Project 9 Global COE 

Program: Initiative 1, Joint 

8. International Product Fragmentation of a 

Multinational: Empirical Evidence from 

ASEAN Automobile Industry 

อ.ดร.วิธาดา อนุกลูวรรธกะ International Conference on The 

Future of Economic Integration in 

Asia 

9. Monetary Policy Design Under Imperfect 

Knowledge: An Open Economy Analysis 

อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย, 

Yu-Chin Chen 

University of Washington Working 

Paper 

10. Private Investment: Trends and 

Determinants in Thailand 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

Jongwanich, J. 

World Development, Volume 36, No. 

10 

11. Reciprocity อ.สิทธิกร นิพภยะ หนังสือชุดกฎกตกิา WTO เลมที่ 1 

โครงการ WTO Watch (จับกระแส

องคการการคาโลก) 
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ลําดับ บทความวิชาการ ผูเขียน วารสารที่ตีพิมพ/งานสัมมนา 

12. The Cotton Initiative อ.ชญาน ีชวะโนทย หนังสือชุดกฎกตกิา WTO เลมที่ 4 

โครงการ WTO Watch (จับกระแส

องคการการคาโลก) 

13. "กองทุนของคนจน และการจัดสวสัดิการภาค

ประชาชน" ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ทําให

ทุนเล็กนอยกลายเปนทุนใหญ 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน การสัมมนาทางวิชาการของคณะทาํงาน

การกระจายรายได สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

14. การเจรจาการคาพหุพาคีรอบอุรุกวัย:  

ความตกลงวาดวยสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

อ.สิทธิกร นิพภยะ หนังสือชุดกฎกตกิา WTO เลมที่ 4 

โครงการ WTO Watch (จับกระแส

องคการการคาโลก) 

15. การเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตปจจัยการ

ผลิตรวมของภาคหัตถอุตสาหกรรมในประเทศ

ไทย 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช การสัมมนาวิชาการประจําป 2551เร่ือง 

สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

กลุมที ่1 การสรางเสริมความสามารถใน

การแขงขันของเศรษฐกิจไทย รวมจัดโดย 

มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิและมูลนิธิสถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

16. การกระจายความมั่งค่ังในประเทศไทย การวิจัย

เชิงประจกัษและนโยบายการคลังเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ํา 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 

17. การกํากับดูแลสถาบันการเงิน: รวมหรือแยกกัน

กับ? 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 

18. การคาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาในสายตา 

USTR ป 2545–2546 

อ.ธร ปติดล เอกสารขอมูลหมายเลข 34 โครงการ 

WTO Watch (จับกระแสองคการการคา

โลก) "นโยบายการคาระหวางประเทศ

ของไทยและการคากับสหรัฐอเมริกา" 

19. การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริเวณ

จังหวัดสงขลา ประเทศไทย – รัฐเกดะห  

มาเลเซีย 

อ.ดร.ธเนศ เมฆจาํเริญ การอบรมครู 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส เร่ือง "รูจัก

เศรษฐกิจไทย" รุนที่ 2 

20. การประเมินสถานะการคาระหวางไทยกับ

สหรัฐอเมริกาป 2548 ในสายตา USTR 

อ.ชญาน ีชวะโนทย เอกสารขอมูลหมายเลข 34 โครงการ 

WTO Watch (จับกระแสองคการการคา

โลก) "นโยบายการคาระหวางประเทศ

ของไทยและการคากับสหรัฐอเมริกา" 

21. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนกบั

การยายถิ่นของแรงงานไทยและแรงงานพมา 

 

 

อ.ดร.กิริยา กุลกลการ การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 
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ลําดับ บทความวิชาการ ผูเขียน วารสารที่ตีพิมพ/งานสัมมนา 

22. การพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศกับการพฒันาเศรษฐกิจ: บทบาทครูกับ

แนวทางการใหความรู 

ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย 

รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ 

รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี 

รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ 

การอบรมครู เร่ือง "เศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ" คร้ังที่ 1/2551 

23. การพัฒนาชนบทไทย รศ.ภราดร ปรีดาศักด์ิ การอบรมครู 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส เร่ือง "รูจัก

เศรษฐกิจไทย" รุนที่ 2 

24. การพัฒนาภาคเกษตรของไทย รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ การอบรมครู 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส เร่ือง "รูจัก

เศรษฐกิจไทย" รุนที่ 2 

25. การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี การอบรมครู 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส เร่ือง "รูจัก

เศรษฐกิจไทย" รุนที่ 2 

26. การวิเคราะหผลิตภาพปจจัยการผลติรวม (TFP) 

ตามแผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต

ภาพ การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 

27. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และ

ผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทย 

อ.ดร.พีระ เจริญพร การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 

28. ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ 

(General Agreement on Trade in Service: 

GATs) 

อ.สิทธิกร นิพภยะ หนังสือชุดกฎกตกิา WTO เลมที่ 4 

โครงการ WTO Watch (จับกระแส

องคการการคาโลก) 

29. ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลก 

ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย การอบรมครู 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส เร่ือง "รูจัก

เศรษฐกิจไทย" รุนที่ 2 

30. ความสามารถการออมของครัวเรือนไทยและ

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน การประชุมวิชาการประจําป 2552 "ฝา

วิกฤตประเทศไทย ทางเลือกสูสังคมใหม" 

กลุมยอยที ่2: พัฒนาการเศรษฐกิจ "การ

บริหารเศรษฐกิจเพ่ือรับมือความเสีย่งกับ

โลกาภิวัตน" 

31. ตลาด CER & ผลดี ผลเสยี และโอกาสของ

ผูประกอบการไทย 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

การสัมมนากลุมเฉพาะ (Focus Group) 

32. ทางหลวงคุนหมิง–กรุงเทพ: อีกทางเลือก

เชื่อมโยงไทย-จีนตอนใน 

ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 4 
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ลําดับ บทความวิชาการ ผูเขียน วารสารที่ตีพิมพ/งานสัมมนา 

33. ทุนมนุษยกับผลตอบแทนทางการศึกษา รศ.ดร.ชัยยุทธ ปญสวัสด์ิสุทธิ ์ การสัมมนาวิชาการประจําป 2551เร่ือง 

สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

กลุมที ่3 คุณภาพของทุนมนุษยกบัการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน รวมจัดโดย 

มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิและมูลนิธิสถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

34. แนวทางการจัดการกาซเรือนกระจกในภาค

สมัครใจ: การซื้อขายคารบอนเครดิต 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ รายงานผลการศึกษา ภายใต

โครงการวิจัยเรื่อง "กลไกที่ยืดหยุนของ

พิธีสารเกียวโตหลงั ค.ศ. 2012 ที่มีนัยตอ

มาตรการดานเศรษฐศาสตรของไทย" 

35. บรรษัทขามชาติกับการสงออกของประเทศ

กําลังพัฒนา: การวิเคราะหภาคอุตสาหกรรม

ไทย 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย Thammasat Economic Journal, 

Volume 26, Number 3, September 

2008 

36. ปรากฏการณการแบงขั้นตอนการผลิตสินคา 

(Product Fragmentation Phenomenon) 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย การนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง 

"ปรากฏการณการแบงขั้นตอนการผลิต

สินคา" (Product Fragmentation 

Phenomenon: PFP) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

37. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดขึ้นของประชา

นิยมในประเทศไทย 

อ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒนเสรี

ธรรม 

Thammasat Economic Journal, 

Volume 26, Number 3, September 

2008 

38. เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาถึงคราว

ลางไพ 

อ.สิทธิกร นิพภยะ เอกสารขาวจับกระแสองคการการคาโลก 

ฉบับที ่23 

39. "ไมโครไฟแนนซ" เพ่ิมพลังใหทุนเล็กทุนนอย

กลายเปนทนุขนาดใหญ 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน การสัมมนาทางวิชาการของคณะทาํงาน

การกระจายรายได สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

40. โลกาภิวัฒนกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทย รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ การอบรมครู 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส เร่ือง "รูจัก

เศรษฐกิจไทย" รุนที่ 2 

41. เศรษฐกิจภาคใตในบริบทเศรษฐกจิมหภาคของ

ไทย 

รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป การอบรมครู 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส เร่ือง "รูจัก

เศรษฐกิจไทย" รุนที่ 2 
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ลําดับ บทความวิชาการ ผูเขียน วารสารที่ตีพิมพ/งานสัมมนา 

42. ขอควรคํานึงเกี่ยวกับสิทธแิละภาระความ

รับผิดชอบในการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย 

รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ การสัมมนาวิชาการประจําป 2551เร่ือง 

สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

กลุมที ่2 ความผันผวนของราคาพลังงาน 

- ปญหาโลกรอน ประเทศไทยจะรบัมือ

อยางไร? รวมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 

43. หลักการไมเลือกปฏิบัติ  

(Non-discrimination Principles) 

อ.สิทธิกร นิพภยะ หนังสือชุดกฎกตกิา WTO เลมที่ 1 

โครงการ WTO Watch (จับกระแส

องคการการคาโลก) 

44. ศาสตราจารย เดือน บุนนาค กับตํารา

เศรษฐศาสตรยุคแรก 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย Thammasat Economic Journal, 

Volume 27, Number 1, March 2009 

45. กฎหมาย : เสริมหรือถวงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไทย? 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย Thammasat Economic Journal, 

Volume 27, Number 1, March 2009 

46. มองรัฐไทยผานเลนสนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจ

จากเกอรเชงครอนถึงสยามวารา 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย Thammasat Economic Journal, 

Volume 27, Number 1, March 2009 

47. เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม : แนวการ

วิเคราะหขามพนกระแสหลกั? 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย Thammasat Economic Journal, 

Volume 27, Number 1, March 2009 

48. The Thai Economy : Structural Changes 

and Challenges Ahead 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย Thammasat Economic Journal, 

Volume 27, Number 1, March 2009 

49. ทุนวัฒนธรรม ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ หนังสือ "60 ปเศรษฐกิจไทย 60 ป

เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร" สํานักพิมพ 

Openbooks 

50. สภาวะความยากจนและการกระจายรายไดใน

ประเทศไทย ป 2518/19 และ 2524 

ศ.ดร.เมธ ีครองแกว 

ศ.ดร.ปราณี ทินกร 

หนังสือ "60 ปเศรษฐกิจไทย 60 ป

เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร" สํานักพิมพ 

Openbooks 

51. การแปรรูปรัฐวิหาสกิจ ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย หนังสือ "60 ปเศรษฐกิจไทย 60 ป

เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร" สํานักพิมพ 

Openbooks 

52. การวัดประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในฐานะ

เครื่องมือติดตามประเมินผล กรณีศึกษา: 

โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 166 แหงใน

สังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน วารสารพัฒนบริหารศาสตร ปที ่49 ฉบับ

ที่ 1/2552 

53. ธรรมาภิบาลภายใตกระแสโลกาภิวัฒน: นัยตอ

ประเทศไทย 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย รัฐศาสตรสาร ฉบับ 30/2 (พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2552) 
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การไดรับรับรางวัลวิชาการ/วิชาชีพ 
 

อาจารยคณะเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัล ในปการศึกษา 2551 มีจํานวน 6 คน ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล ช่ือรางวัลที่ไดรบั วันที่ไดรบั 

1. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน โลรางวัลในงาน “วันนักวิจัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําป 2551” 

18 พฤศจิกายน 2551 

2. รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ โลรางวัลในงาน “วันนักวิจัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําป 2551” 

18 พฤศจิกายน 2551 

3. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา โลรางวัลในงาน “วันนักวิจัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําป 2551” 

18 พฤศจิกายน 2551 

4. ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา - โลรางวัลในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําป 2551” 

- รางวัลผลงานวจิัยดีเยี่ยม  ประจาํป 2551 สภาวิจยัแหงชาติ 

(สาขาเศรษฐศาสตร) จากผลงานวจิัยเรื่อง “การทดสอบ

ผลตอบแทนที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการขยายขนาดการผลติ 

(Increasing Returns) ของภาคอตุสาหกรรมการผลิตในระดับ

จังหวัด” (Increasing Returns in Provincial Manufacturing 

Production) 

18 พฤศจิกายน 2551 

 

2 กุมภาพันธ 2552 

5. รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาสังคมศาสตร 

ประจําป 2551 

26 มกราคม 2552 

6. ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

(และ ดร.จุฑาทิพย จงวนิชย) 

รางวัลชมเชย ประจําป 2551 สภาวิจัยแหงชาติ จาก

ผลงานวิจัยเรือ่ง “แนวโนมและปจจยักําหนดการลงทนุ

ภาคเอกชนของไทย” (Private Investment: Trends and 

Determinants in Thailand)  

2 กุมภาพันธ 2552 
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การเปนที่ปรึกษา และกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล สถาบัน/หนวยงาน 

1. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะกรรมการ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

2. รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง อนุกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร 

3. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล - ประธานคณะทาํงานศึกษาโครงสรางระบบภาษีที่ดิน มาตรการการเงินการคลัง และ

แนวทางการจัดต้ังธนาคารที่ดิน สํานักนายกรัฐมนตรี 

- อนุกรรมการศึกษาแนวทางปฏิบติัตามนโยบายการกระจายถอืครองที่ดิน สํานัก-

นายกรัฐมนตรี 

4. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสริิวัฒน - คณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร ประจําป 2552 

 - คณะบรรณาธกิารวารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. ผศ.ดร.นิธินันท วิศเวศวร คณะกรรมการ ศูนยยุโรปศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6. รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ คณะกรรมการวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร สภาวิจัยแหงชาต ิ

7. ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

8. รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

9. ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย - คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

- คณะอนกุรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร 

10. รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 

11. อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

12. รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา คณะกรรมการวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร สภาวิจัยแหงชาต ิ

13. ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาพลังงานและคาบริการ สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

14. รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย - คณะกรรมการผูสูงวัยแหงชาติ 

- คณะอนกุรรมการผลักดันระบบการออมเพื่อผูสูงอายุ 

15. ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ คณะกรรมการโครงการจับกระแสองคการการคาโลก (WTO Watch) 

16. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย คณะกรรมการวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร สภาวิจัยแหงชาต ิ

17. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร 

- ประธานคณะทาํงานคัดเลือกภารกิจงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร งานกอสรางและ

ปรับปรุงระบบประปา และงานสบูน้ําดวยไฟฟา สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 

- ที่ปรึกษาคณะทาํงานศึกษาโครงสรางภาษีที่ดิน มาตรการการเงินการคลัง และแนวทาง

การจัดต้ังธนาคารที่ดิน สํานักนายกรัฐมนตรี 

18. รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย คณะกรรมการโครงการจับกระแสองคการการคาโลก (WTO Watch) 

19. รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

20. ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการศึกษาและติดตามการคาและการลงทุนในกรอบอนุภูมิภาค 

วุฒิสภา 
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วิทยานิพนธ 
 

 วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 
 

ลําดับ วิทยานิพนธเรื่อง ช่ือ - สกุล 

1. การวิเคราะหอุปสงคการเที่ยวสถานที่เที่ยวกินด่ืมของนักศึกษา กรณีศึกษา:  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

น.ส.สกุลฑา  ศุภกุลศรีศักด์ิ 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความอยูรอดของดีสเคาทสโตรทองถิ่น กรณีศึกษา: หางซุปเปอรชีป 

จังหวัดภูเก็ต 

น.ส.มัชฌัตตา  เงาะผล 

3. ดัชนีวัดความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย น.ส.สรินทร  อัศดรศักด์ิ 

4. บทบาทของฐานเงินที่มีตอเงินฝากและสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย จากแบบจําลอง 

Deposit Multiplier และ Bank-Credit Multiplier 

น.ส.ณัฐวรรณ  ศิลุจจัย 

5. การวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซือ้หนังสือทางชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : กรณีศึกษา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นายนัฐพงษ เจริญอาภารัศมี 

6. การศึกษาตนทุนเปรียบเทยีบและปจจัยที่มีผลตอการเลือกการขนสงสนิคาเทกอง

ภายในประเทศ 

นายบัญชา  ดอกไม 

7. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืงของหมูบานที่มี 

การบริหารกองทนุหมูบานระดับชัน้ตางๆ : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายวทัญ ู พุทธรักษา 

8. สัญญาจางแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตยางดิบขนาดเล็ก กรณีศึกษาจงัหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

น.ส.เสาวลักษณ  สมพงศ 

9. ปจจัยที่มีผลตอการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารของ 

จังหวัดลําปาง 

น.ส.อัญญาพร  ถวิล 

10. ผลกระทบของการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ตอสวัสดิการสังคม นายศุภชัย  อังควฒันวิทย 

11. การตอบสนองของเงินเฟอตอตัวแปรทางเศรษฐกิจ: ภายหลังการใชกรอบเปาหมาย 

เงินเฟอ 

นายปยะวงศ  ปญจะเทวคุปต 

12. การวิเคราะห Prospect และ Markowitz Stochastic Dominance สําหรับตลาด

หลักทรัพยในเอเชยี 

นายสุรเชษฐ  แกนชา 

13. การสงออกมันเสนของไทยไปประเทศจีน : ปจจัยที่มีผลตออปุสงคการสงออกและ 

การปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง 

น.ส.สุธาสิน ี เฉียงขวา 
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วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 
  

ลําดับ วิทยานิพนธเรื่อง ช่ือ - สกุล 

1. Foreign Direct Investment and Economic Growth in Vietnam Mrs. Nguyen Thi Hoang My 

2. The Effect of Exchange Rates on Firm's Investment : The Evidence from 

Thailand Manufacturing Firm's 

น.ส.พิจิตรา  ประภัสสรมนู 

3. Monetary Policy Transmission Mechanisms and Asset Prices Bubbles in 

Thailand 

น.ส.รุจา  อดิศรกาญจน 

4. The Economic Impacts of FDI Productivity Spillover : A Computable General 

Equilibrium Analysis 

น.ส.ศิริกาญจน  เลิศอําไพนนท 

 

 

วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 
 

ลําดับ วิทยานิพนธเรื่อง ช่ือ - สกุล 

1. Essays on Spectrum Allocation นายอนุวัฒน  ชลไพศาล 

2. Essays on Educational Access of the Disadvantaged and Peer Effects in Thai 

Education System 

น.ส.พัตรานุช  ศรประสิทธิ ์

 

 
 

 



 

โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
 

การคัดเลือกเขาศึกษา: จํานวนรับประมาณ 300 คนตอป ผูสมัครเลือกได 2 วิธี คือ 
 

1. โดยผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รับประมาณ 150 คน) 

 ผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยตองสอบวัดความรูที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดตามองคประกอบในการรับนักศึกษาเขาศึกษาในระบบกลาง 

(Admission) 
 

2. โดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง (รับประมาณ 150 คน) 

 ก. ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา 2.75 หรือสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเทา 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00) 

หรืออยูในระหวางการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายรวม 5 ภาคการศึกษา ณ 

วันสอบสัมภาษณไมต่ํากวา 2.75 

 ข. วิชาที่สอบ ประกอบดวย คณิตศาสตรและสถิติ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 ค. รับสมัคร ประมาณเดือนกันยายน (ทาง www.reg.tu.ac.th) 
 

สอบถามเพิ่มเติมไดทาง โครงการปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทร. 02 696 5982 
 

**************************************** 

 

Bachelor of Economics International Program (B.E.) 
 

Admission Requirements: 
 1. Applicants must have completed a secondary school (or equivalent) course from an accredited 

school. Applicants who have not yet fulfilled all the requirements for a secondary school diploma are required 

to do so prior to entering the Program. 

 2. Applicants graduating from high school abroad must have their high school diploma accredited by 

the Ministry of Education. 

 3. Applicants should be proficient in English and have strong foundation in mathematics. Beside they 

should be in good physical and mental health and have no record of serious misconduct. 
 

SUCCESSFUL APPLICANTS MUST PASS BOTH WRITTEN EXAMINATIONS AND THE INTERVIEW. 

The interview is conducted in English. 
 

Academic Calendar: 
 Semester 1: August – December 

 Semester 2: January – May 

 Summer: June – July 
 

Contact Us: B.E. International Program, Faculty of Economics, Thammasat University 

  Tel. (662) 613 2437, (662) 613 2438, Email: be@econ.tu.ac.th 
 



โครงการบัณฑิตศึกษา 
 

1. หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร ภาคภาษาไทย 

 หลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาไทย เปนหลักสูตรภาคค่ําและวันเสาร แบงเปน 2 แผนโดยนักศึกษาสามารถเลือก

เรียนในแผนใดแผนหนึ่ง คือ แผน ก เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ และ แผน ข เนนการเรียนโดยไมทําวิทยานิพนธ 

แตใหศึกษาคนควาอิสระ และสอบประมวลวิชา นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนจึงจะจบการศึกษา 

 จํานวนรับเขาปละ 40 คน โดยผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ โดยพิจารณาจากผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ที่จัดสอบ

โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) และจดหมาย

แนะนําตัว 2 ฉบับ 
 

2. Master of Arts in Economics 

 M.A. programs are taught during the day time. Lectures, examinations, independent studies and 

thesis (dissertation) writing are conducted in English. Students are required to complete at least 39 credits 

and to study in one of the two plans. Plan A consists of coursework and a thesis. Plan B consists of 

coursework, an independent study and a comprehensive examination. M.A. students must complete all the 

degree requirements within 8 regular semesters. 

 Admission is determined by the applicants’ academic records, results from interviews and written 

examinations (conducted in English), and submission of an English language proficiency test, either TU-GET 

(organized by the Language Institute, Thammasat University), or TOEFL, or IELTS. The result must not be 

older than 2 years. Also two letters of recommendation are required. 
 

3. Doctor of Philosophy in Economics 

 Ph.D. programs are taught during the day time. Lectures, examinations, independent studies and 

thesis (dissertation) writing are conducted in English. Students are required to complete at least 81 credits, 

pass a qualifying examination and write a dissertation. Ph.D. students must fulfill all the requirements within 10 

regular semesters. 

 Admission is determined by the applicants’ academic records, results from interviews and written 

examinations (conducted in English), and submission of an English language proficiency test, either TU-GET 

(organized by the Language Institute, Thammasat University), or TOEFL, or IELTS. The result must not be 

older than 2 years. Also two letters of recommendation are required. 

Number of Yearly Admission: 20 M.A. students and 5 Ph.D. students. 
 

สอบถามเพิ่มเติมไดทาง โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทร. 02-613-2420 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ (MBE) 
 

หลักสูตร: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (Master of Business Economics) 

คุณสมบัติของผูสมัคร: เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี (ไมจํากัดสาขา และเกรดเฉลี่ย) จาก

มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรอง และตองมีประสบการณในการทํางาน ไมนอยกวา 2 ป (นับถึงวันปด

รับสมัคร) 
หลักเกณฑคัดเลือกผูเขาศึกษา (Selection Criteria): 
 - การสอบขอเขียน เพื่อวัดความสามารถทางคณิตศาสตร การอานเพื่อการวิเคราะห และการเขียน 

 - ทักษะดานภาษาอังกฤษ จัดสอบโดยสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-GET) 

 - การสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการพิจารณาปจจัยสําคัญตางๆ ไดแก ความสามารถในการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน ศักยภาพที่จะเปนผูบริหารในอนาคต 

จํานวนรับนักศกึษา: ประมาณ 60 คน/ป 

ชวงรับสมัคร:   ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
 

สอบถามเพิ่มเติมไดทาง โครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทร. 02 613 2423, 

02 623 5145, 02 613 2479, อีเมล mbe@econ.tu.ac.th 
 

**************************************** 

 

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร (ERTC) 
 

 ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร (Economic Research and Training Center) มีจุดมุงหมายที่จะชวยให

หนวยงานเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและสถานการณทางเศรษฐกิจ โดยมีหนาที่หลัก และวัตถุประสงค ดังนี้ 

ดานการวิจัย: ใหบริการโดยใหคําปรึกษาทางดานการวิจัยเศรษฐศาสตรแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ประสานงาน และ
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ดานการฝกอบรม: ใหบริการโดยจัดฝกอบรม ทั้งที่เปนหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และธุรกิจ สําหรับพนักงาน และ

ผูบริหารระดับตางๆ ตามความตองการของแตละหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และเปดฝกอบรมในโครงการตางๆ ที่

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตรริเริ่มขึ้นเอง 

ทีมงานของศูนยบริการวิชาการ: นักวิจัย และวิทยากรหลักของศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร ประกอบดวยคณาจารย

ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนตาม

หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร เชน เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 

เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตรการเกษตร เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

เศรษฐศาสตรแรงงาน และเศรษฐศาสตรการคลัง เปนตน 
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งานสัมมนาวิชาการ ประจําป 2551 ครั้งที่ 31 
เรื่อง สถานการณพลังงานโลกและการปรับตัวของไทย 

 

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551 

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแสดงปาฐกถาพิเศษปวย อึ๊งภากรณ ครั้งที่ 11 
เรื่อง  ลัทธิชาตินิยมไทยสยามกับกัมพูชา ขอพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร 

(กลับมาเยือน) 
 

วันจนัทรที่ 9 มีนาคม 2552 

ณ หอง 101 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ครั้งที่ 1 
เรื่อง  ประเทศไทยกับการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน 

 

วันพุธที่ 21 มกราคม 2552 

ณ หอง 101 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ครั้งที่ 2 
เรื่อง  วิชาเศรษฐศาสตรกับการเมือง 

 

วันจนัทรที่ 23 มกราคม 2552 

ณ หองประชมุชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ครั้งที่ 3 
เรื่อง  การเงินชุมชน เศรษฐศาสตรชุมชน 

 

วันจนัทรที่ 23 มีนาคม 2552 

ณ หองประชมุชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ครั้งที่ 4 
เรื่อง  ศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม 

 

วันจนัทรที่ 27 เมษายน 2552 

ณ หองประชมุชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ครั้งที่ 5 

เรื่อง  เศรษฐศาสตรกลางทะเลลึก 
 

วันจนัทรที่ 24 พฤษภาคม 2552 

ณ หองประชมุชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร ครบรอบ 59 ป 

 

วันจนัทรที่ 16 มิถนุายน 2551 

ณ ชั้น 4 อาคารวาย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร 
ปการศึกษา 2551 

 

วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2551 

ณ อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการคายตามรอยอาจารยปวย 
 

วันที่ 12–14 กนัยายน 2551 

ณ มูลนิธบูิรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

อําเภอเมือง จงัหวัดชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานประชุมวิชาการนานาชาต ิ
เรื่อง The Future of Economic Integration in Asia 

 

วันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2551 

ณ โรงแรมอิมพีเรียลควนีปารค กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอยางวารสารวิชาการ และหนังสือ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ar51_cover.pdf
	ar51_intro_sign.pdf
	ar51_doc.pdf
	ar51_pr.pdf
	ar51_photo.pdf

