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สารจากคณบดี 
 

 ในปการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557) คณะเศรษฐศาสตรไดผลิตบัณฑิตทั้งส้ินจํานวน 

519 คน โดยแบงเปนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 410 คน 

มหาบัณฑิตจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และมหาบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และมหาบัณฑิตจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ รวมจํานวน 84 คน และดุษฎีบัณฑิตจากหลักสูตร

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 1 คน 
 

 คณะเศรษฐศาสตรมุงเนนผลิตบัณฑิตที่วิเคราะหเปน เนนคุณภาพ คูคุณธรรม สามารถชี้นําสังคมเพื่อใหมี

เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและความเปนธรรม โดยการจัดระบบการศึกษาที่ใหนักศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ 

มีความรูและประสบการณที่หลากหลายจากการเรียน และกิจกรรมตาง ๆ นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

แลว คณะเศรษฐศาสตรยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศหลายแหง เชน 

Arizona State University, University of Ottawa, Lund University, Nancy University, Stockholm School of 

Economics และ Nihon University เปนตน 
 

 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรยังมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในหลายรูปแบบ ไดแก การเผยแพร

ผลงานวิจัยของคณาจารยในรูปบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การจัด

สัมมนาวิชาการประจําป การจัดอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการจัดสัมมนายอยทางวิชาการเพื่อใหความรูแก

ผูสนใจทั่วไปโดยไมคิดคาใชจาย 
 

 คณะผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานตาง ๆ 

และสาธารณชนที่สนใจการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

      (ศาสตราจารย ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา) 

                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถชี้นําสังคม เพื่อให้มีเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม 
 
 

พันธกิจ 
 

 1. พัฒนาการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 2. ส่งเสริมให้มีการนํางานวิจัยมาเชื่อมโยงกับงานสอนทุกระดับ 
 3. สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยและเอเชีย 
 4. เผยแพร่งานวิจัยและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
 5. ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 6. สร้างความเป็นเลิศในการบริการ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของบุคลากร และการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า 
 
 

เอกลักษณ์ 
 

 ผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ คือ เป็นบัณฑิตท่ี “วิเคราะห์เป็น เน้นคุณภาพ” 
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ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ระยะแรกเปิดสอน  
ระดับปริญญาตรีเพียงสาขาเดียว คือ สาขานิติศาสตร์ ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ธ.บ. 
 ในภาค 5 และภาค 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต มีวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ 2 วิชา คือ “เศรษฐศาสตร์” 
และ “ลัทธิเศรษฐกิจ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นท่านแรก 
 ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตร์บัณฑิต และเปลี่ยนโครงสร้าง    
คณะต่าง ๆ โดยได้ประกาศจัดต้ังคณะจํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงมี
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นคณบดีคนแรก ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ ขุนประเสริฐศุภมาตรา เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์แทน 
 ปี พ.ศ. 2507 นับเป็นปีสําคัญของคณะเศรษฐศาสตร์ และวงการเศรษฐศาสตร์ของไทย เนื่องเพราะเป็นปีท่ี 
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ารับตําแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อ
อาจารย์ป๋วยรับตําแหน่งแล้ว ภารกิจสําคัญประการแรก คือ การสร้างอาจารย์ประจํา ท่านได้ขออัตราตําแหน่งอาจารย์
ประจําเพิ่ม ติดต่อหาทุนเรียนต่อต่างประเทศให้อาจารย์รุ่นใหม่ ๆ หาอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยฟื้นฟูความรู้แก่
อาจารย์ท่ีจะส่งไปเรียนต่อ และช่วยวางหลักสูตรให้ทันสมัยตามแบบอย่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ทําให้คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจําเพิ่มขึ้นจาก 6 คน เป็น 59 คนในเวลาเพียง 
6 ปี 
 ในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาคค่ํา และในปี พ.ศ. 2509 มีการประกาศใช้หลักสูตรปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ท่ีได้มาตรฐานหลักสูตรแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ สถิติ
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และมีการสอนบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ  
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษาปกติประมาณ 20 คนต่อรุ่น โดยผู้ท่ีสอนเป็น Visiting Professor 
จากความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และนักศึกษากลุ่มนี้จะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษจํานวนวิชาเพิ่มขึ้นทุกปีจน
ปีท่ี 4 จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแทบทุกวิชา 
 ในปี พ.ศ. 2512 คณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือได้ว่า เป็น
หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทย การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนเต็ม
เวลา โดยนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาทุกคน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 คณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษโครงการปริญญาตรี สําหรับนักศึกษา
ภาคภาษาไทย โดยสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จํานวน 8 วิชาเป็นภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2536 คณะได้เปิดโครงการ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2540 รวมทั้งยังได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ 
 และในปีการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
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ทําเนียบคณบดี 
 
 ความสําเร็จของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น สามารถพิจารณาได้จากผู้ท่ีก้าวขึ้นมาดํารง
ตําแหน่งสูงสุดของคณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงคณบดีต้ังแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันทุกท่านล้วนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ และเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง   
ท้ังจากนักศึกษา ประชาชน และชุมชนวิชาการระหว่างประเทศตลอดมา ดังนี้ 
 

 ชื่อ–สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค รักษาการในตาํแหน่งคณบด ี(14 มิถนุายน – ตุลาคม 2492) 
2. ศาสตราจารย์ขุนประเสริฐศุภมาตรา คณบด ี(ตุลาคม 2492 - กรกฎาคม 2499) 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สุวรรณสุทธ ิ คณบด ี(กรกฎาคม 2499 - กันยายน 2507) 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ ์ คณบด ี(กันยายน 2507 - 20 สิงหาคม 2514) 
5. ดร.วิญญ ูวจิิตรวาทการ รักษาการแทนคณบดี (21 สิงหาคม 2514 – 18 พฤศจิกายน 2516) 
6. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี รักษาการในตาํแหน่งคณบด ี(19 พฤศจิกายน 2516 – 18 มกราคม 2517) 

คณบดี (19 มกราคม 2517 – 17 พฤศจิกายน 2517) 
7. ศาสตราจารย์เกรกิเกียรติ พพิัฒน์เสรีธรรม รักษาการในตาํแหน่งคณบด ี(18 พฤศจิกายน 2517 – 14 มกราคม 2518) 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี ่โกศัยยานนท ์ คณบด ี(15 มกราคม 2518 – 14 กรกฎาคม 2520) 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร ์ คณบด ี(15 กรกฎาคม 2520 – 27 กุมภาพันธ ์2521) 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี ่โกศัยยานนท์  รักษาการในตาํแหน่งคณบด ี(28 กุมภาพันธ ์2521 – 14 เมษายน 2521) 

11. ดร.โฆษะ อารียา คณบด ี(15 เมษายน 2521 – 4 เมษายน 2523) 
รักษาการในตาํแหน่งคณบดี (5 เมษายน 2523 – 5 พฤษภาคม 2523) 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว คณบด ี(6 พฤษภาคม 2523 – 5 พฤษภาคม 2525) 
รักษาการในตาํแหน่งคณบดี (6 พฤษภาคม 2525 – 26 พฤษภาคม 2525) 

13. ศาสตราจารย์เกรกิเกียรติ พพิัฒน์เสรีธรรม คณบด ี(27 พฤษภาคม 2525 – 31 พฤษภาคม 2527) 

14. อาจารย์ศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข คณบด ี(1 มิถุนายน 2527 – 19 กรกฎาคม 2529) 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณบด ี(20 กรกฎาคม 2529 – 31 พฤษภาคม 2531) 

16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม คณบด ี(1 มิถุนายน 2531 – 31 พฤษภาคม 2534) 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ คณบด ี(1 มิถุนายน 2534 – 31 พฤษภาคม 2537) 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร คณบด ี(1 มิถุนายน 2537 – 31 พฤษภาคม 2540) 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรลิักษณา คอมันตร ์ คณบด ี(1 มิถุนายน 2540 – 30 เมษายน 2543) 

20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม รักษาการแทนคณบดี (1 พฤษภาคม 2543 – 1 ตุลาคม 2543) 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกญัญา นธิังกร คณบด ี(2 ตุลาคม 2543 - 30 เมษายน 2546) 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร เลียวไพโรจน ์ รักษาการในตาํแหน่งคณบด ี(1 พฤษภาคม 2546 – 30 มิถุนายน 2546) 

23. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ีทินกร คณบด ี(1 กรกฎาคม 2546 - 31 มีนาคม 2549) 

24. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร คณบด ี(1 เมษายน 2549 – 30 กันยายน 2551) 

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ซูซูก ิ คณบด ี(1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2554) 

26. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบด ี(1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2557) 

27. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี (1 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน) 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
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การบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ 
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โครงสร้างสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
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คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 ในการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร์ในด้านการบริหารจัดการศึกษานั้น คณะเศรษฐศาสตร์จะทําการสรร
หาคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ 
 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  ประธานกรรมการ (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 2. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร    กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 

3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล    กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 
4. ดร.นริศ ชัยสูตร     กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 
5. ดร.อรัญ ธรรมโน     กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 
6. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ      กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 
7. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   กรรมการ  (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล  กรรมการ  (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ  กรรมการ  (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
10. อาจารย์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล   กรรมการ  (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
11. อาจารย์ ดร.เณศรา สุขพานิช   กรรมการ  (15 พ.ค. 57 – ปัจจุบัน)  
12. อาจารย์ ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 
13. รองศาตราจารย์ ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้อง จนัวิทย์   กรรมการ  (29 เม.ย. 56 – ปัจจุบัน) 

 15. อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ   กรรมการ  (1 เม.ย. 56 – 31 มี.ค. 57) 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร  นิพภยะ  กรรมการ  (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 17. นายสมชัย โชติมาโนช    เลขานุการ  
 18. นางสาวจินตนา ธนะสันต์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 19. นายเสริมศักด์ิ กรุดเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (1 เม.ย. 54 – 31 มี.ค. 57) 
    ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 2. อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 3. ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (1 เม.ย. 54 – 31 มี.ค. 57) 
    ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 4. อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 5. อ.ณพล สุกใส    รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (1 ต.ค. 55 – 31 มี.ค. 57) 
    ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ   รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
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คณะทํางานและคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 นอกเหนือจากผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ยังดําเนินการในรูป
คณะทํางานบริหาร และคณะทํางานของคณะเศรษฐศาสตร์ชุดต่าง ๆ ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณบดี ดังนี้ 
 

วันที่ 1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2557 
 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย  ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายวิชาการ 
       รักษาการผู้อํานวยการคณะทํางานวิเทศสัมพันธ์ 
 2. อาจารย์ณพล สุกใส    ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายการนักศึกษา 
 3. อาจารย์ ดร.พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์   ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการบัณฑิตศึกษา 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี  ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี  
         ภาคภาษาไทย 
 5. อาจารย์ ดร.พงษ์ธร วราศัย    ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
         ภาคภาษาอังกฤษ 
 6. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราการ อาภาศิลป์  รองผู้อํานวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้า 
         ระหว่างประเทศ (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์  ผู้อํานวยการคณะทํางานศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ 
 9. อาจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ    ผู้อํานวยการคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร ่ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์  บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
 11. รองศาสตราจารย์ภราดร ปรีดาศักด์ิ   บรรณาธิการเศรษฐสาร 
 12. อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ   ผู้แทนอาจารย์  
 13. นายสมชัย โชติมาโนช    รักษาการในตําแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
 14. นางกนกวรรณ เจริญผาสุข   ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 15. นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสด์ิ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
 16. นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบรกิารการศึกษาและ 
         กิจการนักศึกษา 
 17. นางพรรณพิไล ดิษฐคําเริง   รักษาการผู้ทําหน้าท่ีหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 18. นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและ 
         วิเทศสัมพันธ์ 
 19. นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี 
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วันที่ 1 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน 
 

 1. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   ผู้อํานวยการคณะทํางานด้านการเงินและทรัพย์สิน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล  ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายวิชาการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ  ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายการนักศึกษา 
 4. อาจารย์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล   ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายวางแผนและพัฒนาและ 
         ฝ่ายงบประมาณ 
       ผู้อํานวยการคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 5. อาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ิ   ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการบัณฑิตศึกษา 
 6. อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ   ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี  
         ภาคภาษาไทย 
 7. อาจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล   ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิค  
         ภาคภาษาอังกฤษ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร  ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราการ อาภาศิลป์  ผู้อํานวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้า 
         ระหว่างประเทศ  
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี  ผู้อํานวยการคณะทํางานศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ 
 11. อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล    ผู้อํานวยการคณะทํางานสัมมนาเผยแพร่ จัดการ 
         องค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ  
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์  บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
 13. รองศาสตราจารย์ภราดร ปรีดาศักด์ิ   บรรณาธิการเศรษฐสาร 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร  นิพภยะ  ผู้แทนอาจารย์  
 15. นายสมชัย โชติมาโนช    รักษาการในตําแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
 16. นางกนกวรรณ เจริญผาสุข   ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 17. นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสด์ิ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
 18. นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและ 
         กิจการนักศึกษา 
 19. นางพรรณพิไล ดิษฐคําเริง   รักษาการผู้ทําหน้าท่ีหัวหน้างานวางแผนและ 
         งบประมาณ 
 20. นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและ 
         วิเทศสมัพันธ์ 
 21. นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี  
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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อาจารย์ประจําและนักศึกษาได้รับรางวัล 
 

อาจารย์ประจําได้รับรางวัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน ์รุ่งสุริยะวิบูลย์ 
รางวัลป๋วย อึ้งภากรณ์ 

สําหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีมีผลงานดีเด่น ประจําปี 2556 
โครงการเศรษฐทัศน์ 

จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร นิพภยะ 
อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 

อาจารย์ ดร.เณศรา สุขพานิช 
อาจารย์วศิน ศิวสฤษดิ์ 
อาจารย์ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ 

รางวัลผลงานวจิยัเด่น ประจําปี 2556 กลุ่มผลงานวิจัยและพัฒนา 
เรื่อง “การติดตามกระแสการกําหนดมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่อากรศุลกากร 

สําหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ” 
จัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ 
รางวัลชมเชย Best Paper Award of AEJ 18 

เรื่อง “กองทุนชราภาพในระบบกองทุนประกันสังคมไทย: 
บทวิเคราะห์ความย่ังยืนและความเป็นธรรมระหว่างรุ่นอายุ” 

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics Journal 
โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556 

อาจารย์ ดร.กิริยา กุลการ (ร่วมกับ ฉัตรมณี ข้อเพชร) 
รางวัลชมเชย Best Paper Award of AEJ 18 

เรื่อง “การเลือกปฏิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในตลาดแรงงานไทย” 
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics Journal 

โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556 

อาจารย์ ดร.พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์ 
รางวัลผลงานวจิยัดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจําปี 2556 
เรื่อง “นโยบายการเงินแบบการกาํหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 
ภายใต้การเรียนรู้แบบปรับตัว: กรณีศึกษาประเทศไทย” 

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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นักศึกษาได้รับรางวัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวฐิตาภรณ ์สกุลร่มโพธิ์ชยั 
รางวัล 1st Runner-Up การแข่งขนัประกวดแผนธรุกิจ 

 

โครงการ The MayBank GO Ahead. Challenge 
จัดโดย Malayan Banking Berhad ประเทศมาเลเซีย 

เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 

นางสาวสุพิชชา จงพรประเสริฐ 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนาํเสนอบทความวจิัยทางเศรษฐศาสตร ์

 

นายสนิธวัฒน์ สนิธนบด,ี นายโชตพิงศ์ เจริญสม  
และ นายสุทธิเกียรติ ชุนประสาน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขง่ขันตอบปญัหาทางเศรษฐศาสตร ์
 

การแข่งขันตอบปญัหาทางเศรษฐศาสตร ์และ 
การแข่งขันนาํเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับปรญิญาตรี 

ประจําปีการศึกษา 2556 
จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์2557 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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นางสาวธิติรัตน์ สิทธัครเดช 
รางวัลชมเชย ประเภท บทความ ระดับปรญิญาตร ี

 

นายชีวิน สันธ ิ
รางวัลชมเชย ประเภท บทความ ระดับบัณฑติศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 

 

นายชัยธัช จโิรภาส 
รางวัล Proposal ท่ีดี ประเภท Proposal ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 

 

นายไผท บัวทอง 
รางวัล Proposal ท่ีดี ประเภท Proposal ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 

 

นายวริทธิ์ ตั้งวิจติรสกุล 
รางวัล Proposal ท่ีดี ประเภท Proposal ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 

 

โครงการเศรษฐทัศน์ ประจําปี 2556 
จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย รว่มกับสถาบันการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร ์6 แห่ง 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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นางสาวอรนุช วงศ์ปิยะบวร 
นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) 

รางวัลผลงานวจิัยดีเด่น ในหัวขอ้ “The Impact of Financial 
Development on Economic Growth in Thailand, 

Malaysia, and the Philippines” 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา เป็นท่ีปรึกษา 

จัดโดย International Society for Business Innovation and 
Technology Management (ISBIM) 
เมื่อวันท่ี 15–18 พฤษภาคม 2557 

นางสาวสุทธาสิน ีขันการไร ่
นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) 

รางวัลผลงานวจิัยดีเด่น ในหัวขอ้  
“Age-earnings and Age-productivity Profiles of Self-employed Workers in Thailand” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์ เป็นท่ีปรึกษา 
จัดโดย International Centre of Economics, Humanities & Management (ICEHM) 

เมื่อวันท่ี 14–15 พฤษภาคม 2557 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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58.5%
23.9%

2.4%

2.1%

7.1%

5.6%
0.3%

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 1,246 คน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 509 คน

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 51 คน

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 45 คน

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 151 คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
120 คน
เศรษฐศาสตรดษุฎบีัณฑิต 6 คน

30.8%

15.4%
10.3%

10.3%

7.7%

7.7%

5.1%
12.8%

สหรัฐอเมริกา 12 คน

ฝรั่งเศส 6 คน

อิตาล ี4 คน

สวีเดน 4 คน

เยอรมนี 3 คน

ญี่ปุ่น 3 คน

แคนนาดา 2 คน

อ่ืน ๆ 5 คน

53.2%

13.0%

11.7%

6.5%
5.2%

10.4%
สหรัฐอเมริกา 41 คน

ญี่ปุ่น 10 คน

สวีเดน 9 คน

เนเธอร์แลนด ์5 คน

ฝรั่งเศส 4 คน

อ่ืน ๆ 8 คน

61.3%
17.7%

1.0%
4.2%

11.0%

4.6%
0.2%

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรภาษาไทย 318 คน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรภาษาองักฤษ 92 คน

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรภาษาไทย 5 คน

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรภาษาอังกฤษ 22 คน

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 57 คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 24 คน

เศรษฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต หลกัสตูรนานาชาติ 1 คน

ข้อมูลพื้นฐานคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 

นักศึกษา จํานวน 2,129 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 519 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ (Incoming) จํานวน 39 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outgoing) จํานวน 77 คน 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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4%

27%

21%

48%

ศาสตราจารย์ 2 คน

รองศาสตราจารย ์20 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน

อาจารย์ 38 คน

71%

26%

3%

ปริญญาเอก 55 คน

ปริญญาโท 18 คน

ปริญญาตรี 2 คน

26%

16%40%

18% ข้าราชการ 20 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 12 คน

พนักงานเงินรายได้คณะ 31 คน

ลูกจ้างประจําหรือเทียบเท่า 14 คน

32%

28%
6%

34%

งบประมาณแผ่นดิน 52,683,600.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะ 45,730,300.00 บาท

งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียม 9,451,710.00 บาท

งบประมาณโครงการบริการสังคม 56,777,757.90 บาท

อาจารย์ประจํา จํานวน 75 คน 
 

จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 77 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 The SIBE-Thammasat 2013 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 
Theme on “Rethinking Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives: Evolutions 
and New Solutions” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The SIBR-Thammasat 2013 Conference on  
Interdisciplinary Business & Economics Research 

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้าน 
ตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2556 ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนของไทยให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร ์ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในโครงการสนับสนุนทนุวิจัยด้านตลาดทุนระดบับัณฑิตศึกษา ประจําป ี2556 

วันที ่13 มิถุนายน 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีท่ี 64 และได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มาเป็นผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์จดังานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปท่ีี 64 
วันที ่14 มิถุนายน 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานแถลงข่าว (Quarterly Economic Review) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจไทยและแนวโน้มครึ่งปีหลัง  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
รวบรวมและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน เช่น การปรับลดอัตราภาษี ดัชนีการบริโภค การลงทุนและการ
ส่งออก นโยบายทางการคลัง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง เป็นต้น ดําเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ธีรวุฒิ       
ศรีพินิจ ผู้อํานวยการคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานแถลงข่าว (Quarterly Economic Review) ครั้งที่ 3 โดย รองศาสตราจารย์       
ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน เช่น 
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาท พระราชบัญญัติเงินกู้สองล้านล้านบาท การลงทุนและการส่งออก เป็นต้น 
ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์จดังานแถลงข่าว Quarterly Economic Review ครั้งที่ 2 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

คณะเศรษฐศาสตร์จดังานแถลงข่าว Quarterly Economic Review ครั้งที่ 3 
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Kazuhiro Ueta คณบดี Graduate School of Economics 
and Faculty of Economics พร้อมคณะผู้แทนจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความ
ร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาจาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมนําชม
ห้องสมุด และห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน และกระชับสัมพันธไมตรี ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตรใ์ห้การต้อนรบัคณะผู้แทนจาก Kyoto University 
วันที ่13 สิงหาคม 2556 

คณะเศรษฐศาสตรใ์ห้การต้อนรบัผู้แทนและนักศึกษาจาก Nihon University  
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการบัณฑิตศึกษาได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 21–22 มกราคม 2557 โดยมี นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ให้เกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณณัฐกฤช ศิวะศรี ผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าว
เชิญชวนให้นักศึกษาพม่าเข้าร่วมการแข่งขันรับทุนการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาพม่าให้ความสนใจและให้ตอบรับเป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์จดักิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
ทุนการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

วันที่ 21-22 มกราคม 2557 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ Linnaeus ประเทศสวีเดน เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีด้านความร่วมมือทาง
วิชาการและด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย 
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตรใ์ห้การต้อนรบัผู้แทนจาก Linnaeus University 
วันที ่12 กุมภาพันธ ์2557 

คณะเศรษฐศาสตรใ์ห้การต้อนรบัผู้แทนและนักศึกษาจาก Petra Christian 
University 

วันที่ 12 กุมภาพันธ ์2557 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 Mr. Shigemitsu Miki ประธาน Mitsubishi UFJ Foundation ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship Program ประจําปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ 
ห้องประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Foundation มอบทุนการศึกษา 
ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท 

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่  
 1. ทุนสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเข้าศึกษาท่ีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับท่ี 1  
 2. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  
เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.424Y (ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์) คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร ์
วันที่ 21 มีนาคม 2557 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 36 เรื่อง "2 ปี นโยบายเศรษฐกิจ
ย่ิงลักษณ์: ความฝันกับความจริง" ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ โดยมีการนําเสนองานวิจัย เรื่อง “การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งผ่านเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี วิจารณ์โดย      
ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส และเรื่อง “การประเมินผลกระทบนโยบายค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท” โดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
วิจารณ์โดย ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และเรื่อง “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีของรัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์” โดย อาจารย์   
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล วิจารณ์โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ และเรื่อง “ความเปราะบางและความเสี่ยงทางการคลัง ภายใต้นโยบาย
การลงทุนของรัฐบาล” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา วิจารณ์โดย ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี ซ่ึงดําเนินรายการโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร และอาจารย์ ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ อีกท้ังมีการอภิปรายเรื่อง “อนาคตประเทศไทยภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลย่ิงลักษณ์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรรณี คํามั่น, ดร.คณิศ แสงสุพรรณ และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์จดังานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจําปี 2556 
ครั้งที่ 36 

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์จัดงานชมภาพยนตร์รอบการกุศล "นเรศวร
มหาราช 5 ยุทธหัตถี" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 19.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ Siam Pavalai Paragon 
Cineplex รายได้มอบให้ คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ "กองทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อการศึกษา" เพื่อ
เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา ให้นักศึกษาต่างจังหวัดท่ีครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตรร์่วมกับคณะเศรษฐศาสตร ์
จัดงานชมภาพยนตร์รอบการกุศล “นเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี” 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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กองทุนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี 
 

 กองทุนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปีได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ซ่ึงเป็นวันครบรอบ 60 ปีของ
การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2507 เป็นประธานคณะกรรมการระดมทุนจากศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ต้ังแต่รุ่น
ปีการศึกษา 2495 เป็นต้นมา ซ่ึงการระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  1) พัฒนาหลักสูตร และบริการวิชาการ 
  2) พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  3) พัฒนาอาจารย์ 
  4) การปรับปรุงกายภาพของอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ท้ังที่ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต 
 คณะเศรษฐศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี เพื่อทําหน้าท่ี 
กลั่นกรอง และนําเสนอการใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอสัดส่วนการใช้
เงินกองทุน 60 ปี และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์แล้ว ดังนี้ เพื่อการปรับปรุงด้าน
กายภาพ และการศึกษาของคณะ ในวงเงิน 25.69 ล้านบาท (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2554) สัดส่วน คือ 70:30 ดังนี้ 
 - สว่นของ 70% วงเงินประมาณ 17.50 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  1) ปรับปรุงห้องบรรยาย 101 และชั้น 2 ท่าพระจันทร์ (รวมค่าออกแบบ) จํานวน 10.16 ล้านบาท 
  2) ปรับปรุงอาคารเดือน ศูนย์รังสิต (เป็นเงินสมทบงบคณะ) จํานวน 6.949 ล้านบาท 
  3) ค่าป้ายชื่อผู้บริจาคห้องที่ปรับปรุง และป้ายอื่น ๆ จํานวน 500,000.00 บาท 
 - ส่วนของ 30% วงเงินประมาณ 7.5 ล้านบาท ประกอบด้วย วิจัย IT&Website และสื่อการสอน 
(courseware) 
 

สรุปยอดเงินบริจาค และค่าใช้จ่ายของเงินกองทุน 60 ป ีดังนี้ 
 1. สรุปยอดเงินบริจาค จากการดําเนินกิจกรรมระดมทุน 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มียอดเงินบริจาคท้ังหมด (รวมดอกเบี้ย) จํานวน 33,546,561.40 บาท (โดยเป็นเงินบริจาคท่ี
ผ่านสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ให้เป็นทุนการศึกษา จํานวน 4,398,312.00 บาท และคณะได้โอนไปตั้งเป็น
เงินกองทุนการศึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ฯ เพื่อการศึกษา) 
 2. สรุปยอดค่าใช้จ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2557  
 2.1 กองทุน 60 ปี ด้านกายภาพปรับปรุงอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 16,435,133.32 บาท 
 2.2 กองทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ เพื่อการศึกษา ด้านทุนการศึกษา จํานวน   1,276,500.00 บาท 
 3. สรุปยอดเงินคงเหลือสุทธิ (รวมดอกเบี้ย) ณ 31 พฤษภาคม 2557 
 3.1 เงินกองทุน 60 ปี คงเหลือ จํานวน     12,294,088.50 บาท 
 3.2 เงินกองทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ เพื่อการศึกษา คงเหลือ จํานวน    4,286,928.01 บาท 
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ผลการดาํเนนิงาน 
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การผลิตบัณฑิต กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

นักศึกษา 
 

 ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาทุกหลักสูตรรวมกันจํานวน 
2,129 คน ซ่ึงแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 
คน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี   
    1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 1,246 58.53 
    2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ 509 23.91 
ระดับปริญญาโท   
    3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 51 2.40 
    4. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ 45 2.11 
    5. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 152 7.14 
    6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 120 5.64 
ระดับปริญญาเอก   
    7. เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ 6 0.28 

รวม 2,129 100.00 

 

จํานวนวิชาที่เปิดสอน 
 

 จํานวนวิชาที่เปิดสอนทุกหลักสูตรรวม 237 วิชา โดยแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จํานวนวิชาเปิดสอน 

ระดับปริญญาตรี  

    1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 85 
    2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ 106 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
    3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 10 
    4. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ 14 
    5. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 12 
    6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 10 

รวม 237 
 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

30 

กิจกรรมนักศึกษา 
 

 กิจกรรมนอกหลักสูตรถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้หาประสบการณ์ ได้สัมผัส
กับความเป็นจริงในสังคม เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซ่ึงต้องใช้ท้ังวิชาความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระบบการศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนั้น การได้ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ จึงเสมือนเป็นการเริ่มต้น
ประสบการณ์ชีวิตท่ีดีก่อนจะออกไปสู่การทํางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลังจากจบการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ตระหนักดี
ถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้าน  
และมีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งร่วมกันทํางาน โดยนักศึกษาเป็นประธาน 
และกรรมการทั้งหมด 
 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักสูตร และการปฏิบัติตัวระหว่างศึกษาอยู่ในสถาบัน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดทํากิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเสริมสร้างความมีจิตอาสา 
 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 

9 พฤษภาคม 2556 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (B.E.) 
11, 31 พฤษภาคม 2556 และ 

2 มิถุนายน 2556 
โครงการแรกพบและรับเพื่อนใหม ่

22 พฤษภาคม 2556 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชัน้ปีที ่1 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจําปีการศึกษา 
2556 

29 พฤษภาคม 2556 โครงการ “สัมมนาและทําความดี 33 ปี ช้างเผือกเศรษฐศาสตร์” 
23 มิถุนายน 2556 โครงการ “แมงโม้จิตอาสา พาน้องเข้าวัด” 
10 กรกฎาคม 2556 งานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที ่2 และชั้นปีที ่3 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
18 กรกฎาคม 2556 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel 

20–22 กรกฎาคม 2556 โครงการ “เตรียมน้องสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย” 
4 สิงหาคม 2556 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน และนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่

เหมาะสม (B.E.) 
9 สิงหาคม 2556 อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที ่1 พบนกัศึกษาในที่ปรึกษา 
17 สิงหาคม 2556 โครงการ “อีคอนคิดส์ ปลูกป่าชายเลน” 
19 สิงหาคม 2556 การเสวนา เรื่อง “ทางเลือกการศึกษาต่อ หลังจบปริญญาตรี” 
21 สิงหาคม 2556 อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที ่3 พบนกัศึกษาในที่ปรึกษา 

24–25 สิงหาคม 2556 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา ศ.311 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค, วิชา ศ.476 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิชา ศ.477 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 

26 สิงหาคม 2556 และ 2 กันยายน 
2556 และ 7, 14 ตุลาคม 2556 

การอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop 

31 สิงหาคม 2556 – 2 กันยายน 2556 โครงการค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย 
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วัน เดือน ปีที่จัด (ต่อ) ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 

5 กันยายน 2556 โครงการเชียร์ 
8 กันยายน 2556 โครงการงานสัมมนาพบผู้ปกครองนักศึกษาชัน้ปีที ่1 (B.E.) 
10 กันยายน 2556 การสัมมนา เรื่อง “Economic Explorer: A Documentary Maker’s First Hand 

Experience about How Each Country’s Culture, Religion, and Philosophy 
Effect Its Economics System” 

11 กันยายน 2556 อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที ่2 พบนกัศึกษาในที่ปรึกษา 
11 กันยายน 2556 สัมมนา “เล่าประสบการณ์การทํางานจากศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์” 
12 กันยายน 2556 การเสวนา เรื่อง “ระบบธนาคารอิสลาม” 

12, 16 กันยายน 2556 และ 
10, 17 ตุลาคม 2556 และ 

7, 14 พฤศจิกายน 2556 และ 
10, 17, 24 มีนาคม 2557 

การอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel 

16 กันยายน 2556 การสัมมนา เรื่อง “เล่าประสบการณ์การทํางานจากศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์” 
16 กันยายน 2556 งานบทความดีเด่น “Best Seminar Paper” ประจําภาคการศึกษา 1/2556 ระดับ

ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
17–19 กันยายน 2556 อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที ่2 และชัน้ปีที ่3 พบนกัศึกษาในที่ปรึกษา 

10, 17, 31 ตุลาคม 2556 และ 
3, 10, 17 กุมภาพันธ์ 2557 

การอบรม Ideal Class Presentations 

14–27 ตุลาคม 2556 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาค 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
20 ตุลาคม 2556 โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา (To Be True BE) 

21 ตุลาคม 2556 และ 
4 พฤศจิกายน 2556 

การอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word 

24–27 ตุลาคม 2556 ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม 
28 ตุลาคม 2556 และ 

31 มีนาคม 2557 
การอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม LaTeX 

8–10 พฤศจิกายน 2556 โครงการละครเวที 
13–14 พฤศจิกายน 2556 โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ 
17, 19 พฤศจิกายน 2556 โครงการแข่งขันตอบปัญหาภายในคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขนัใน

ระดับอุดมศึกษา 
20 พฤศจิกายน 2556 และ 

25 เมษายน 2557 
The Seminar and Workshop on Outstanding Degree Projects 

21–22 พฤษภาคม 2556 โครงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อช่วยงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที่ 18 
8–10 ธันวาคม 2556 โครงการสัมมนา กนศ.ศ. 
15 ธันวาคม 2556 โครงการงานสัมมนาพบผู้ปกครองนักศึกษาชัน้ปีที ่1 ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย 
15 ธันวาคม 2556 โครงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อช่วยงานสัมมนาพบผูป้กครองนักศึกษาชั้นปีที ่1 

20–22 ธันวาคม 2556 โครงการ Econ Kids for Kids 
23 ธันวาคม 2556 – 6 มกราคม 2557 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (B.E.) 

24 ธันวาคม 2556 โครงการแข่งขันร้องเพลงเชียร์ประสานเสียง 
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วัน เดือน ปีที่จัด (ต่อ) ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 

ธันวาคม 2556 โครงการ “จุลสารคณะเศรษฐศาสตร ์(EC Why Talk)” 
18–19 มกราคม 2557 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา ศ.375 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบ้ืองต้น 
27 มกราคม 2557 – 7 กุมภาพนัธ์ 2557 โครงการกีฬาชั้นปี (B.E.) 

28 มกราคม 2557 กิจกรรม “Let’s Explore on Tour: ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ” 
31 มกราคม 2557 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์–จุฬา” 

มกราคม–กุมภาพันธ์ 2557 โครงการวารสาร ECHO–A Voice for Society 
1 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาตร์ระดับชั้นมัธยมปลาย 
6 กุมภาพันธ์ 2557 งานสัมมนาประเมินโครงการฝึกงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2555 
10 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการเสวนา เรื่อง “ความตกลง FTA ไทย–สหภาพยุโรป: มีอะไร(ไม่)น่าเป็นห่วง” 

11–12, 18 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการกีฬา 
12 กุมภาพันธ์ 2557 งานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที ่1 

15–17 กุมภาพันธ์ 2557 ค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย 
19 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการคลื่นลูกใหม่ 
22 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมอีคอนคิดส์ ปลูกจิตรักษท์ะเล 
24 กุมภาพันธ์ 2557 งานบทความดีเด่น “Best Seminar Paper” ประจําภาคการศึกษา 2/2556 ระดับ

ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
กุมภาพันธ์ 2557 โครงการ “จุลสารคณะเศรษฐศาสตร ์(EC Why Talk)” 

กุมภาพันธ์–มีนาคม 2557 กิจกรรม B.E. Policy Competition 
14 มีนาคม 2557 การสัมมนา เรื่อง “Creative and Innovation in Business” 
15 มีนาคม 2557 โครงการจ้างงานนักศึกษาปฏิบัติงานสอบสัมภาษณผ์ู้ที่ผ่านการคัดเลอืกโดยมหาวิทยาลัยจัด

สอบตรง ปีการศึกษา 2557 และงานผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน 
16 มีนาคม 2557 โครงการ “B.E. Welcoming Session 2014” สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 
17 มีนาคม 2557 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ (Career Talk) 
21 มีนาคม 2557 งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2556 

23 มีนาคม 2557 – 5 เมษายน 2557 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
1, 9 เมษายน 2557 โครงการความรู้จากบริษัทสู่นักศึกษา (Company’s Visit) 

21–23 เมษายน 2557 กิจกรรม “Being ART, Student Art Show” 
12 มิถุนายน 2557 – 30 กรกาคม 2557 โครงการชนบทไทยศึกษา 

27–29 มิถุนายน 2557 โครงการสัมมนาพัฒนานักศึกษากจิกรรมรุ่นใหม่ 
5 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันแรกพบ 
7 กรกฎาคม 2557 โครงการจ้างงานนักศึกษาปฏิบัติงานสอบสัมภาษณผ์ู้ที่ผ่านการคัดเลอืกระบบกลาง 

Admission 
27 กรกฎาคม 2557 งานวัน Pre–Thammasat โครงการ “วันจิตอาสา–รักประชาชน” 
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กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
23–24 มีนาคม 2556 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที ่17 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษา (รุ่นที ่16 และ 17) 

ประจําปีการศึกษา 2556 (โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
22 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
24 มิถุนายน 2556 การบรรยาย เรื่อง “แนวทางและขั้นตอนดําเนินการว่าด้วยวิทยานิพนธ์” 
1 กรกฎาคม 2556 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2555 
6-7 กรกฎาคม 2556 การสัมมนานักศึกษานอกสถานที ่เรื่อง “The Identity: How to be an Economist” ณ 

บ้านลอนทราย อาํเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
29 กรกฎาคม 2556 การนําเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรภาษาองักฤษ) 
13 สิงหาคม 2556 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2556 (โครงการปริญญาโทนิติ

เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) 
17 สิงหาคม 2556 กิจกรรมการจัดสัมมนางานวิจัยของนักศึกษา (โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้า

ระหว่างประเทศ) 
31 สิงหาคม 2556 กิจกรรมแนะนําหลักสูตร MBE คร้ังที่ 1 (โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
31 สิงหาคม 2556 กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย/การค้นคว้าอิสระ “MBE Independent Study 

Presentation Day 2013” 
16 กันยายน 2556 การนําเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
23 กันยายน 2556 โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการและกิจการสายออกบัตรธนาคาร และพิพิธภัณฑ์ธนาคาร

แห่งประเทศไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
2 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรม CSR ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล อําเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี (โครงการปริญญา

โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
30 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรมแนะนําหลักสูตร MBE คร้ังที่ 2 (โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

14 ธันวาคม 2556 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และ MBE & TITLE Night (โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจร่วมกับโครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) 

9–10 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท โซล่า เพาเวอร ์(โคราช1) จํากัด และฟาร์ม
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) 

16 มีนาคม 2557 กิจกรรมเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

23-24 มีนาคม 2557 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที ่17 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษา (รุ่นที ่16 และ 17) 
ประจําปีการศึกษา 2556 (โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

25 มีนาคม 2557 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวัง สวน
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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โครงการศึกษางานนอกสถานที่ 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์มีโครงการศึกษางานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และ  
ภาคภาษาอังกฤษ ได้ทดลองงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 
 

หน่วยงานภาครัฐและในกํากับของรัฐ : 
 กระทรวงการต่างประเทศ    กระทรวงการคลัง 
 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน    กรมสรรพากร 
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรมศุลกากร 
 การท่าเรือแห่งประเทศไทย    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

ธนาคารและสถาบันการเงิน : 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ธนาคารออมสิน  
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)   ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จํากัด   ธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
 ธนาคารแห่งประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพฯ  สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จํากัด 
 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)   บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จํากัด  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จํากัด 
 

หน่วยงานเอกชนและอื่น ๆ : 
 Embassy of Malaysia Commercial and Investment Office 
 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 วิทยาลัยการตลาดทุนแห่งประเทศไทย   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ธนชาติ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท สหพัฒนพิบูล จาํกัด (มหาชน)   บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จํากัด   บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ครีเอทีฟ จูซแบงคอก จํากัด 
 บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จํากัด   บริษัท ดราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท เดอะ แคร์ ขนส่ง จํากัด   บริษัท ดราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
 บรษิัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 
 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเชอรี่ จํากัด   บริษัท แนวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
 บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด    บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด  
 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด   บริษัท สยามคูโบต้าคอรป์อเรชั่น จํากัด 
 บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จํากัด   บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อิงค์ 
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ทุนการศึกษา 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ    
และระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
 - ทุนขาดแคลน 

 
8 

 
400,000.00 

 - ทุนเรียนด ี 8 120,000.00 
รวม 16 520,000.00 

2. คณะเศรษฐศาสตร ์   
 - ทุนขาดแคลน 35 735,000.00 
 - ทุนเรียนด ี 22 372,000.00 

รวม 57 1,107,000.00 
3. ทุนภายนอกผ่านคณะเศรษฐศาสตร์   
 - ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 52 765,000.00 
 - ทุนเรียนด ี 9 3510665.00 

รวม 61 1,116,665 
4. ทุนภายนอกผ่านมหาวิทยาลัย   
 - ทุนขาดแคลน 52 1,147,143.28 
 - ทุนเรียนด ี 6 202,400.00 

รวม 53 1,349,543.28 

รวมทั้งสิ้น        187      4,093,208.28 
 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 5 75,500.00 
รวม 5 75,500.00 

2. คณะเศรษฐศาสตร ์   
 - ทุนสําหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในการ
สอบคัดเลือกข้อเขียน 

21 1,595,760.00 

 - ทุนเรียนด ี 18 1,684,085.00 
 - ทุนช้างเผือก 3 280,325.00 

รวม 42 3,560,170.00 

รวมทั้งสิ้น 47 3,635,170.00 
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ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคภาษาอังกฤษ 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. ทุนภายนอกผา่นคณะเศรษฐศาสตร์ 4 881,300.00 

รวม 4 881,300.00 

 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. คณะเศรษฐศาสตร์   
 - ทนุช่วยเหลือนกัศึกษาสําหรับการค้นคว้าวิจัย 5 150,000.00 
 - ทุนเรียนด ี 2 30,000.00 

รวม 7 180,000.00 

 

วิเทศสัมพันธ์ 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ และไปเยือนสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
 

การให้การต้อนรับ 
 

วันที่มาเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 

7 มิถุนายน 2556 Lucerne University of Applied Sciences and Arts สวิสเซอร์แลนด ์
13 สิงหาคม 2556 Kyoto University ญี่ปุ่น 
28 สิงหาคม 2556 Nihon University ญี่ปุ่น 
19 กันยายน 2556 Institut Teknologi Sepuluh Nopember อินโดนีเซีย 

12 กุมภาพันธ์ 2557 Linnaeus University สวีเดน 
12 กุมภาพันธ์ 2557 Petra Christian University อินโดนีเซีย 
10 เมษายน 2557 Tilburg University เนเธอร์แลนด ์

21 เมษายน 2557 Universitas Bandar Lampung อินโดนีเซีย 
25 เมษายน 2557 Nagoya University ญี่ปุ่น 

 

การไปเยือนสถาบัน 
 

วันที่ไปเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 

2–3 ธันวาคม 2556 Kyoto University ญี่ปุ่น 
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาศึกษาในคณะตามโครงการแลกเปลี่ยน 
จํานวน 39 คน ดังนี้ 
 

สถาบัน ประเทศ จํานวน (คน) 

Arizona State University สหรัฐอเมริกา 2 
Eckerd College สหรัฐอเมริกา 1 
St. Edward’s University สหรัฐอเมริกา 1 
University of California สหรัฐอเมริกา 1 
University of California, Irvine สหรัฐอเมริกา 1 
University of California, Merce สหรัฐอเมริกา 1 
University of California, San Diego สหรัฐอเมริกา 2 
University of Richmond สหรัฐอเมริกา 1 
University of Wishconsin สหรัฐอเมริกา 1 
Simon Fraser University แคนาดา 2 
ICN Business School, University of Nancy ฝรั่งเศส 1 
The Institut d’Etudes Politiques de Paris ฝรั่งเศส 2 
University Caen Basse-Normandie ฝรั่งเศส 1 
University Paris X West Nanterre ฝรั่งเศส 2 
Linnaeus University สวีเดน 2 
Stockholm School of Economics สวีเดน 2 
University of Applied Sciences Lubeck เยอรมนี 1 
University of Applied Sciences Schmalkalden เยอรมนี 3 
Universita cattolica del Sacro Cuore อิตาล ี 3 
Copenhagen Business School เดนมาร์ก 1 
Tilburg University เนเธอร์แลนด์ 1 
Ural Federal University รัสเซีย 1 
Chuo University ญี่ปุ่น 1 
International Christian University ญี่ปุ่น 2 
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นักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะ
เศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 77 คน ดังนี้ 
 

สถาบัน ประเทศ จํานวน (คน) 

Appalachian State University สหรัฐอเมริกา 2 
Arizona State University สหรัฐอเมริกา 2 
Kent State University สหรัฐอเมริกา 1 
Montana State University–Bozeman สหรัฐอเมริกา 3 
Nebraska Wesleyan University สหรัฐอเมริกา 1 
University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา 5 
University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา 1 
University of California, San Diego สหรัฐอเมริกา 2 
University of California, Santa Cruz สหรัฐอเมริกา 1 
University of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา 5 
University of Illinois at Urbana–Champaign สหรัฐอเมริกา 4 
University of North Carolina at Asheville สหรัฐอเมริกา 1 
University of North Texas สหรัฐอเมริกา 1 
University of Richmond สหรัฐอเมริกา 1 
University of Washington สหรัฐอเมริกา 4 
University of Wisconsin–Madison สหรัฐอเมริกา 6 
Utah State University สหรัฐอเมริกา 1 
University of Canada แคนาดา 1 
Linnaeus University สวีเดน 5 
Lund University สวีเดน 3 
Tilburg University เนเธอร์แลนด ์ 5 
ICN Business School, University of Nancy ฝรั่งเศส 4 
Copenhagen Business School เดนมาร์ก 2 
Johannes Kepler University Linz ออสเตรีย 2 
Hessen International Summer University–Frankfurt เยอรมนี 2 
International Christian University ญี่ปุ่น 1 
Kyoto University ญี่ปุ่น 1 
Nihon University ญี่ปุ่น 3 
Sophia University ญี่ปุ่น 5 
Hankuk University of Foreign Studies เกาหลีใต้ 1 
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ผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมกันเท่ากับ 519 คน โดย
จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 
ที่สําเร็จ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

หลักสูตร
นานาชาติ 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

หลักสูตร
นานาชาติ 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 

สาขาวิชา 
นิติเศรษฐศาสตร์ 

การค้าระหว่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาต ิ

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 
2552 248 100 17 9 79 - - 
2553 266 106 9 6 51 - 2 
2554 306 106 8 9 40 - - 
2555 333 103 6 9 86 1 - 

2556 318 92 5 22 57 24 1 
 
 

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 

 ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ ผู้ทําวิทยานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ความเต็มใจจ่ายเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุด 
เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 

นางสาวนิชาภา ตนัสกุล อ.ดร.ชโลทร แก่นสันตสิุขมงคล 

ความไม่สมดุลของดุลบัญชีเดินสะพัด และผลกระทบต่อ 
ประเทศเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็ก 

นายกันย์ สุขสวคนธ์ อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกุล 

ความเต็มใจจ่ายต่อบ้านอนุรักษ์พลงังาน นางสาววริศรา ไกรระวี อ.ดร.ชโลทร แก่นสันตสิุขมงคล 
ความผันผวนภายในระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็ก และ 
นโยบายการเงินที่เหมาะสมภายใต้ทฤษฎีเคออส 

นายสมบัติ ใจด ี อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกุลผ 
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วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ ผู้ทําวิทยานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

An Ordered Probit Model Analysis, Recognizing and 
Implementing the Cost of Corporate Governance  
over Thai Listed Companies 

นายนวฤกษ์ มีศิริ อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

A Test of the Capital Asset Pricing Model in Thailand: 
Evidence from a Large Panel 

นายณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 

Age-Earnings and Age-Productivity Profiles of 
Self–Employed Workers in Thailand 

นางสาวสุทธาสินี ขันการไร่ ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์    

Nonparametric Versus Parametric Conditional  
Value-at-Risk Estimations: An Example of the 
Stock Exchange of Thailand 

นายอธิวัฒน์ กิจวนิชย์ภาส ุ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 

Family Structure and Household Fertility Decision: 
Evidence from Thailand’s 2005–2010 Socio-economic 
Survey Data 

นายพีรณัฐฐ์ จิรวงศ์กําจร อ.ดร.ภัททา เกิดเรือง 

Competitions from the Product Line in a Consumer 
Search Model 

นายกุศล เลี้ยวสกลุ อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 

How the Fifteen Years of Free Education Policy has 
Affected Child Laborers Aged 15 to 17 in Thailand 

นายโกศล แซ่จอง อ.ดร.ภัททา เกิดเรือง 

The Impact of Security Transaction Tax on a  
Structural Model of Thailand’s Stock Market and 
Macroeconomy 

นายภานุพงษ์ สุขเกิด อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกุล 

Inflation and Asset Returns in a New Keynesian Model 
for Thailand, Including the Housing Sector 

นายมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 

Reinvestigating Remittance Motivations, Based on 
Thailand’s Socioeconomic Survey 

นายชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน ์ อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 

Modeling Stock Price Volatility of the Thai Stock  
Exchange with a Learning Model 

นายวริทธ์ิ ตั้งวิจิตรสกุล อ.ดร.พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์ 

Modeling Exchange Rate Dynamics Using a  
Macro–Finance Approach 

นายชัยธัช จิโรภาส อ.ดร.พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์ 

Risk Preference and Contribution in the Voluntary 
Contributions Game: An Experiment of Moral Hazard 
in Teams 

นางสาวนิสากร เลิศพัชรานนท ์ อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 

The Yield Curve as a Predictor of Thailand’s Economy นายไผท บัวทอง อ.ดร.พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์ 
An Economic Approach to Teacher Retention in the 
Bhutanese Educational System 

นายคาร์มา เชริง ทามัง อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

Determinants of Bhutanese Alcohol Consumption นายควนซัง โตบเก ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 
Evaluating Determinants of Firm Performance in Bhutan นางเคียวซัง ทรูโม รศ.ดร.ชนินทร์ มโีภคี 
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ช่ือวิทยานิพนธ์ (ต่อ) ผู้ทําวิทยานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

The Contagion Effect: A Case Study of China and  
ASEAN Countries 

นางสาวนวรัตน์ ฉนัททวีวัฒน ์ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 

The Impact of Financial Development on Economic 
Growth in Thailand, Malaysia, and the Philippines 

นางสาวอรนุช วงศ์ปิยะบวร รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 

 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ ผู้ทําวิทยานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนกังาน:  
กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายสุรเดช เอกโรจน์ปรีชา 
 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร ์
ของโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนกรณีศึกษา: สถานีขนถ่าย 
มูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นายธีรยุทธ หวังศรีนภาวงศ์ 
 

รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี 
 

 

การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ช่ือการค้นคว้าอสิระ ผู้ทําการค้นควา้อิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการติดตั้งระบบผลิต 
พลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลิง: กรณีศึกษาอาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นางสาวเบญจม์ภทัร เพาะพืช 
 

อ.ดร.ณัฐพงษ์ พฒันพงษ ์
 

อิทธิพลของการสื่อสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการตดัสินใจ 
ลงทุนในกองทนุรวม 

นางสาววนิดา พัฒนาวิจิตร 
 

อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับความสามารถในการป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อกรณีศึกษาประเทศไทย 

นายปุณณภพ มุทธากาญจน ์
 

อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 
 

การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้รับบริการรักษา 
ภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 

นางสาวพรพรหม พรหมรุ่งเรือง 
 

รศ.ดร.ชนินทร์ มโีภคี 
 

บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกองทุนบําเหนจ็บํานาญ 
ข้าราชการ 

นายกฤชวัส ไทยะจิตต์วณิชย์ รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ 

การศึกษาเปรียบเทียบความผันผวนของราคาน้ํามันก่อนและ 
หลังการเปิดตลาด Oil Futures กรณีศึกษา ประเทศไทย 
และประเทศสิงคโปร์ 

นางสาวนันทน์ภสั ประเสริฐฤทธี 
 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
 

การสร้างตราสินค้าใหม่สําหรับครีมหน้าขาว กรณีศึกษา  
อําเภอสุไหงโก–ลก จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวนุชนาฎ แก้วประเสริฐศิลป์ 
 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ธนาคารออมสินสาขาในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. 

นายฉัตรชัย ยินดสีุข 
 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
 

การศึกษาการเตรียมความพร้อมของธุรกิจหลักทรัพย์ใน 
การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อาเซียนภายใต้แผนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

นางสาวชุติมา สุนทรกมล อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
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ช่ือการค้นคว้าอสิระ (ต่อ) ผู้ทําการค้นควา้อิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

การศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤตกิรรมการแข่งขันของ 
ธุรกิจจําหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์เก่าจากประเทศญี่ปุ่น 

นางสาวดรุณี เตรียมชนะ 
 

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากร 
ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 

นางสาวรัตติกาล ปลื้มจันทร์ 
 

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส ์
ผลิตภัณฑน์มที่มีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น กรณีศึกษา: 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบางนา 

นางสาวประภัสสร แซ่กอ 
 

รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 
 

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน
กรณีศึกษา เซเว่นอีเลฟเว่น กับ เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส และ 
เซเว่นอีเลฟเว่น กบั มินิ บ๊ิกซี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

นางสาวสุภารีย์ อินทวงศ ์
 

อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์
 

การวิเคราะห์และคาดการณ์รายได้ รายจ่ายและช่องว่างทาง 
การคลังของกรุงเทพมหานคร 

นางสาวจุฑาทิพย์ จตุราภากุล 
 

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
 

การศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตเพื่อ 
คุ้มครองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

นางสาวจารุมน ด่านศิริกุล 
 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าขนส่งในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่
กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า (Dry Grocery) ของ 
บริษัท ซีพี ออลล ์จํากัด (มหาชน) 

นางสาววิชุดา อุดทามูน 
 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
 

การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีบ่นคลื่น 850 MHz  

นายธีรศักดิ์ ขุนราช อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์
 

ผลของการขยายกําลังการผลิตธุรกิจโรงงานน้ําตาลตาม 
มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2550 และ 2554 

นางสาวศุภสุดา อินทคุณจินดา 
 

รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา 
 

ผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการภายหลังปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ทฤษฎี  
Tobin's Q 

นายคณพล จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 
 

อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 
 

ศึกษาแนวโน้มการเลือกใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ กรณีศึกษา 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 

นายนฤดม เจริญพานิช 
 

ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
 

ปัจจัยและลักษณะในการเลือกใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากบุคคลภายนอก (IT Outsourcing) ของธนาคารพาณิชย์ 
ในประเทศไทย 

นางสาวพัชร ีรุ่งเรืองบางชัน 
 

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
 

การวิเคราะห์โครงข่ายและกลยุทธ์การแข่งขันสายการบิน 
ราคาประหยัดภายในประเทศ 

นางสาวฐิติภา กีรติสุนทร 
 

อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมผลไม้อบแห้งของประเทศไทย นางสาวเครือวัลย์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐกรณีศึกษา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

นางสาวเพ็ญพมิล มารี 
 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
 

ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน กรณีศึกษา: ประชาชนใน 
เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร และอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

นางสาวรตินุช ขจรมาศบุษป์ 
 

อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
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ช่ือการค้นคว้าอสิระ (ต่อ) ผู้ทําการค้นควา้อิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

ความเต็มใจจ่ายของผู้สูบบุหรี่ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่
กรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร 

นางสาววรรณนภา มาลัยมาตร์ 
 

อ.ดร.ภัททา เกิดเรือง 
 

การศึกษาตําแหน่งที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์กับการเลือกใช้ 
บริการของลูกค้ากรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

นางสาวสตาภา ศรีสํารวล 
 

รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 
 

การปรับปรุงแนวทางประเมินผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนาถนนของกรมทางหลวง 

นางสาวศศิธร ภิญญาคง 
 

ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษา สลากออมสินภายหลังการ
ประกาศใช้พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

นายณัฐพงษ์ ดําขํา 
 

อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ 
 

วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้บัตรเครดิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน 

นางสาวพัชรา ธรรมยุติ 
 

อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ 
 

การพยากรณ์จํานวนนักท่องเที่ยวตา่งชาติกับดัชนชีี้นาํทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตอ่การพยากรณ์จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

นายสัมพันธ์ อาจทวีกุล 
 

อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 
 

การวิเคราะห์ผลของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการ
อุดหนุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

นางสาววรารัตน์ ปิยะรัตนพิพัฒน ์
 

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
 

การศึกษาอุปสงค์การโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล 

นายสุทธิพงษ ์สุภเจริญผล อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหาร 
สีฟ้า 

นางสาวมิเชล อิศรกุล รศ.ดร.ชนินทร์ มโีภคี 

แรงจูงใจของนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในหุ้น IPO นายอรรถการ ไสไทย อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ 4G ของประเทศไทย นายเจษฎา ศิริบุญ อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
ต้นทุนและผลประโยชน์การปลูกข้าวอินทรีย์แบบเลี้ยงเป็ด 
ในนาข้าว 

นางสาวรชยา ไชยเฉพาะ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

แนวทางการพัฒนาท่าเรือไออาร์พีซีเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการ   

นายปรวิทย์ คงเขียว อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 

ปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางสาวอลิษา มิตรานนท ์
 

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 
 

การศึกษาฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยเปรียบเทียบ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

นายกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง 
 

อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 
 

โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้ภาครัฐ 

นางสาวศุภมาศ วงศ์บุญเนตร ์
 

อ.ดร.ณัฐพงษ์ พฒันพงษ ์
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ของผู้ผลิตชิ้นส่วน 
ยานยนต์ในประเทศไทยกรณีศึกษาผู้ผลิตชิน้ส่วนพลาสติก 

นางสาวจุฑารัตน ์เอี่ยมมิ 
 

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท ์
 

การดําเนินธุรกิจ Casino Hotel ของประเทศลาว นางสาวนุชา ปานวิลัย อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 
ผลกระทบจากรถไฟความเร็วสูงต่อการให้บริการของรถทัวร์ 
และรถตู้โดยสารเส้นทางสายตะวันออก 

นางสาวอภิชา หมั่นแสวง 
 

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 
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ช่ือการค้นคว้าอสิระ (ต่อ) ผู้ทําการค้นควา้อิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งราคาหุ้น IPO 
ที่ต่ํากว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง กรณีศึกษาตลาดหุ้นไทย 

นางสาวศศิธร วงศ์อิสริยาภรณ์ 
 

อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
 

การรวมกิจการระหว่างธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งแบบสมัยใหม่ 
(Modern Trade)  

นางสาวฉวีวรรณ วนัสบด ี
 

รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 
 

โครงสร้างและสภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการใน 
อุตสาหกรรมเจียระไนเพชรของประเทศไทย 

นางสาวลลิลธร จิตต์อําไพ 
 

อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 
 

การวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาด ของไม้แปรรูปนําเข้า 
จากประเทศลาวผ่านด่านนครพนมและมุกดาหาร 

นางสาวปานหทัย จําปาเทศ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 
 

การศึกษาแนวทางการลงทุนของภาครัฐสําหรับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศไทย 

นางสาวมิลินท ์ธิดาเมือง 
 

อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 
 

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของตลาดส่งออก 
ลําไยสดของไทย 

นายฉัตรชัย คําสนิท รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือจักรยานยนต์ 
ขนาดใหญ่และโครงสร้างตลาด 

นายภัทร์ ประเสริฐศรี 
 

อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 
 

ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัวเข้าเขตทีม่ีการจราจรหนาแน่นขอบข่ายการศึกษา 
ถนนสลีม 

นางสาวรุ่งณิชา ผลสุวรรณ 
 

อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 
 

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
น้ํามันถั่วเหลืองของประเทศไทย 

นางสาวดวงทิพย์ ร่วมความคิด 
 

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 
 

การแข่งขันการให้บริการระดับสาขาทางการเงินลูกค้ารายย่อย 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลําพู 

นางสาวฐิติพร สดุแสนยา 
 

รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา 
 

กลยุทธ์และพฤตกิรรมการแข่งขันด้านราคาของสายการบิน 
ต้นทุนต่ําภายในประเทศไทย 

นางสาวสิริขวัญ ประจันตะเสน 
 

อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์
 

โครงสร้างตลาดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยที่มีผล 
ต่อการเข้าสู่ตลาดร้านค้าสะดวกซ้ือในไทยกรณีศึกษา  
ร้านสะดวกซ้ือ "ลอว์สัน" ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นางสาวฐิติพร ชัยสมบัติ ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 

ผลกระทบจากนโยบายจํานําข้าวต่อเกษตรกรผู้ทํานา 
แบบเกษตรอินทรีย์กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาววรรณ ธนาผลทวี อ.ดร.ณัฐพงษ์ พฒันพงษ ์

 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ ผู้ทําวิทยานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน: เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กับ
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. 2556 

นายพนาทิตย์ เลศิประเสริฐกุล 
 

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร และ 
ผศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม 
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ช่ือวิทยานิพนธ์ (ต่อ) ผู้ทําวิทยานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ความชอบด้วยกฎหมายของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภท 
ชายรักชายจากมุมมองนิติเศรษฐศาสตร์ 

นางสาวพนัดา ปีย์เจริญ ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 

นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้อํานาจรัฐในสัญญา 
การลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนต่างชาติ 

นางสาวณัฐธินี เสรีเชษฐพงศ ์ อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 

การศึกษาเปรียบเทียบการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
ของไทย : บทเรียน ประสบการณ์ และบทบาทของภาครัฐ โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับจีน 

นางสาวสาวิตรี กรศร ี รศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาส์น และ
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก 

การทําสญัญาการค้าระหวา่งอยุธยากับฮอลันดาในปีค.ศ. 1664 นางสาวณัฐสุดา คีรีเพ็ชร ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยตุิการต ์
การศึกษาความสามารถในการแขง่ขนัและมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารของสนิค้ากุ้งส่งออกจากประเทศไทยและกลุ่มประเทศ 
ผู้ส่งออกหลักในอาเซียน กรณีศึกษา: ตลาดสหรัฐอเมรกิาและญี่ปุ่น 

นางสาวจิรารัตน์ รัตนคุปต ์ อ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ และ  
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 

 

การค้นคว้าอิสระปริญญาโท สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
 

ช่ือการค้นคว้าอสิระ ผู้ทําการค้นควา้อิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 

นางสาวสุทธิรัตน์ สังข์บรรจง อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

ภาระต้นทุนของผูป้ระกอบการเครื่องประดับทองไทยในการ
ปฏิบัติตามกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 

นางสาวพิชญส์ินี สิริวัฒน์ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงทุนทางตรงในการ
ผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษา 
เขื่อนน้ํางึม 2 

นางสาวภัทรียา บูรณะกิจ รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 

การตัดสินใจของเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในการ 
เข้าสู่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเครือข่ายการแฟร์เทรด 

นางสาวชญานนิ ทิพย์สุวรรณ อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกใน
กิจการขนส่งสนิค้าทางทะเลกรณีศึกษา : มาตรการของ 
สหภาพยุโรปและองค์การทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

นางสาวพัทธมน ปัญญวุฒิ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผลกรทบจากการใช้แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมอ้อยและ 
น้ําตาลทรายไทยที่มีต่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 

นายอรรณพ หอยแจง อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 

ผลกระทบต่อการดําเนินกจิการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถยนต ์
ไทย–สปป.ลาว ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวย 
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

นางสาวจุฑาพร หอจิตศิริยานนนท์ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ "ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดน  
จาก สปป. ลาว มาประเทศไทย" กรณีศึกษา "การค้าสินค้า
ข้าวโพดในช่วงปี 2544–2554" 
 

นางสาวปิยะ นันท์กุลวัฒน ์ รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 
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ช่ือการค้นคว้าอสิระ (ต่อ) ผู้ทําการค้นควา้อิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินศึกษาเฉพาะกรณี
การฟอกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

นางสาววนิดา เจริญพร รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ ์

การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ถึงศักยภาพของไทยในการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตเอทานอลในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นางสาวพินัดดา เทพธรณี รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 

วิเคราะห์อุปสรรคทางการค้าภายใต้มาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยการขนส่งทางทะเลของสหรัฐอเมริกากรณีศึกษา:  
การส่งออกกุ้งไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 

นางสาวณิฐชมนต ์สวัสดิ์วัฒนดล อ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ 

การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์:ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้า
ที่มีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบภายใต้ความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียน 

นางสาวนัฐนันท์ ฉวาง รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 

มาตรการโควตาภาษีน้ํามนัปาล์มของประเทศไทย: ผลกระทบ 
ต่อสวัสดิการสังคมและข้อพิจารณาด้านกฎหมาย 

นางสาวลลิศรา วงศ์เลน รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 

ระบบการจัดการเก็บผลประโยชน์ของรัฐในกิจการปิโตเลียม: 
ศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย 

นางสาวสมหญิง แสงข่อง ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

รถยนต์จดประกอบ : ความท้าทายด้านกฎหมาย นางสาวรพีภัทร พัทธ์วิวัฒนศิริ ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 
ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการรับมือกับอาชญากรรม 
ข้ามชาติในรูปแบบฟิชชิ่ง (Phishing): ศึกษาเฉพาะกรณีกระทํา 
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อาจารย์ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (ร่วมกับ วิโรจน์ ณ ระนอง). (2556). “สุขภาพคนไทย”. ใน ศาสตราจารย์ ดร.  
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล (บรรณาธิการ). ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา: นัยยะต่อ
นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ดีของครัวเรือนไทย. เชียงใหม่: แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI). 
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งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 
 

 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ในปี 2556 มีดังนี้ 
 

ด้านการพัฒนา 
  

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

โครงการการจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ 
ดร.ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค 
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน ์
คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 
คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน ์

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจําลอง 
ทางเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 
อ.ดร.พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์ 
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์
อ.ดร.ณัฐพงษ์ พฒันพงษ ์

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

โครงการสนับสนนุการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา 
หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้า 

รศ.ดร.ธาตรี จนัทรโคลิกา 
รศ.วุฒิสาร ตนัไชย 
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
ดร.กอบกลู จนัทรโคลิกา 
ผศ.กมลทพิย์ แจม่กระจ่าง 
ผศ.ดร.นนัทกิา สนุทรไชยกุล 
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ ์
อ.ทรงชัย ทองปาน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน 

โครงการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อเสนอแนะปรับปรุง
มาตรการลิทธิประโยชน์ทางการเงิน ทางภาษี และ 
ส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการพาณิชยนาวีทั้งระบบ 

รศ.ดร.ชนินทร์ มโีภคี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

 
ด้านทรัพยากร 
 

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

การเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
อ.ดร.ศุพฤฒ ิถาวรยุติการต์ 
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์
อ.นนท ์นชุหมอน 

สํานักงานกองทนุสนับสนนุ 
การวิจัย (สกว.) 
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ช่ือผลงาน (ต่อ) ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกของ 
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ: กรณี 
ศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี (Decomposing Helth 
Expenditure: The Case of CSMBS outpatients in 
Saraburi Hospital) 

ดร.จิระวัฒน ์ป้ันเปี่ยมรัษฎ ์
ดร.นฎา วะส ี
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชตพิงษ ์

สํานักงานวิจัยเพือ่การพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย 

โครงการจัดทําแนวทางการพิสูจนป์ระโยชน์ส่วนร่วม 
สําหรับโครงการลดก๊าซเร่ือนกระจกภาคพลังงานและ 
การจัดการขยะ 

อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสขุมงคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

โครงการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทย
จากการปลูกพืชดดัแปลงพันธุกรรม 

รศ.ดร.ชยันต ์ตนัติวัสดาการ 
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี
ดร.อรชส นภสนิธุวงศ์ อรรถจนิดา 
นางทัศนีย์ สติมานนท ์

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

วิธีเชิงพลวัตสําหรับวัดประสิทธิภาพและการเติบโต 
ผลิตภาพทางการเกษตร 

รศ.ดร.ศุภวัจน ์รุ่งสุริยะวิบูลย์ สํานักงานกองทนุสนับสนนุ 
การวิจัย (สกว.) 

 
ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

โครงการการศึกษาผลของการเปิดเสรีการค้าบริการ 
ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลง 
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล สํานักงานกองทนุสนับสนนุ 
การวิจัย (สกว.) 

โครงการการศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยในตลาดรัสเซีย 

รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณ ี
และเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

 
ด้านอุตสาหกรรม 
 

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย รายงาน
วิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและ 
โรงภาพยนตร์ 

อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภกิุล 
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชตพิงษ ์

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

โครงการการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม
สําหรับการจัดทําเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) 

ผศ.ดร.อาชนนั เกาะไพบลูย์ 
ผศ.ดร.จฑุาทพิย์ จงวนชิย์ 
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากลุ 
อ.ลอยลม ประเสริฐศร ี
น.ส.คุลกิา โรจนกนกศักดิ ์
น.ส.กชพรรณ วงศ์วัฒน์ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ช่ือผลงาน (ต่อ) ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ 
การส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 
อ.อลงกรณ์ ธรศรีธัญญากุล 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

 

ด้านสาธารณะ 
 

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง 
(ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลัง 
และการเงิน พ.ศ. ...) 

อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานกุูล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบัน
พระปกเกล้า 

โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธ์ิ 
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาต ิ
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 

สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 

 

งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ (On–going Research) 
 

ด้านการพัฒนา 
 

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษา
เฉพาะกลุ่มประเทศ 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 

สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ 
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน 

รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

ด้านทรัพยากร 
 

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

โครงการนโยบายภาษีกับทิศทางพลังงาน (Taxes Policy 
on Energy Trend) 

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ 
รศ.ดร.ชนินทร์ มโีภคี 
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 
อ.ณพล สุกใส 
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร 
ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ 
ดร.ธํารงศักดิ์ เศวตเลข 

กรมสรรพสามิต 
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ช่ือผลงาน (ต่อ) ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

โครงการสํารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าเพื่อการอนรัุกษ์พลังงานระยะยาว 

รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ 
อ.พิจิตรา ประภัสสรมน ู
นายนําพล เลปวทิย์ 
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย 
นายสุทัศน์ วิริยะสุธี 

สํานักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน 

 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 

ช่ือผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

โครงการการลงทุนโดยตรงของบรรษัทข้ามชาติในลาว: 
แนวโน้ม แรงจูงใจ และปัจจัยกําหนดการลงทุน 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช สํานักงานกองทนุสนับสนนุ 
การวิจัย (สกว.) 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับไต้หวัน 

อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ 
Mrs.Hsin-I Ko 
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์ 
นายวินัย หอมสมบัติ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Feasibility Study of Economic Cooperation 
Agreement (ECA) between Thailand and the 
Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, 
Kinmen and Matsu (Chinese Taipei) 

อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ 
Mrs.Hsin-I Ko 
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์ 
นายวินัย หอมสมบัติ 

Taiwan ASEAN Studies Center 
(TASC), Chung-Hua Institution 
for Economic Research (CIER) 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการจัดงาน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยจัด
โครงการอบรม และการสัมมนาวิชาการ ดังนี้ 
 

การอบรม 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

15-18 ตุลาคม 2556 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สําหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 28  
“ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ภายใต้การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

25-28 มีนาคม 2557 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สําหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 29 

 

การสัมมนาวิชาการ 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

17 มิถุนายน 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Enriching an Institutional Analysis of Community 
Development: a Multi-Disciplinary Approach” 

13 สิงหาคม 2556 การสัมมนา เรื่อง “Inequality, Education, and Regional Disparities in Thailand” 
9 กันยายน 2556 การสัมมนา เรื่อง “Backward Linkages ในภาคอุตสาหกรรมไทย: การวัดและนัยต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ” 
10 ตุลาคม 2556 การสัมมนาทางวิชาการประจําปี 2556 คร้ังที่ 36 เรื่อง “2 ปี นโยบายเศรษฐกิจย่ิงลักษณ์: ความ

ฝันกับความจริง” 
11 พฤศจิกายน 2556 การสัมมนา เรื่อง “Why Did Asian Countries Fare So Much Better During the Global 

Financial Crisis than the Asian Financial Crisis?” และเรื่อง “Developing the Service 
Sector as an Engine of Growth for Asia” 

23 ธันวาคม 2556 การสัมมนา เรื่อง “Judge Recruitment and Institutional Distortions on Judicial and 
Economic Efficiency in Thailand” 

27 มกราคม 2557 การสัมมนา เรื่อง “Farm Heterogeneity and the Impact of Irrigation Infrastructure: 
Evidence from Central Thailand” 

3 กุมภาพันธ์ 2557 การสัมมนางานวิจัย เรื่อง “Impacts of Climate Change on Major Crop Yield and the 
Thai Economy: A Nationwide Analysis Using Static and Monte–Carlo Computable 
Genral Equilibrium Models” 

10 กุมภาพันธ์ 2557 การเสวนา เรื่อง “ความตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรป: มีอะไร (ไม่) น่าห่วง?” 
25 กุมภาพันธ์ 2557 การสัมมนางานวิจัย เรื่อง “มองเหลือง–แดง ผ่านเฉดสีและขั้วความคิดทางการเมือง” 
24 มีนาคม 2557 การสัมมนางานวิจัย เรื่อง “Comparative Approaches to Estimating Demand for 

Payment for Environmental Services Payment” 
26 มีนาคม 2557 การสัมมนา เรื่อง “Does Community Participation Work? Evidence from the Council 

of Community Organisations (CCO) Program in Thailand” 
31 มีนาคม 2557 การสัมมนางานวิจัย เรื่อง “Rates of Return to School in Thailand” 
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วัน เดือน ปีที่จัด (ต่อ) ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

10 เมษายน 2557 การแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช. ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย” 
8 พฤษภาคม 2557 การสัมมนา เรื่อง “The Non–farm Rate of Profit and Thai Economic Development: 

1970 to 2010 
27 พฤษภาคม 2557 การสัมมนา เรื่อง “Delivering from a Distance: When Measurement Helps, and 

When It Hinders? 
11 มิถุนายน 2557 การสัมมนาแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช. ในการให้ใบอนุญาตและ

กํากับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร” 
13 มิถุนายน 2557 การปฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: มองผ่านอดีตเพื่อปัจุบัน

และอนาคต” 
16 มิถุนายน 2557 การสัมมนาการนําเสนอบทความ เรื่อง “Network Structures and Public Goods Provision 

Evidence from Village Kinship Networks in the Gambia” 
30 มิถุนายน 2557 การแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้

การกํากับของ กสทช. 
3 กรกฎาคม 2557 การสัมมนา เรื่อง “Per Capita Income and Population Size in the Gravity Equation” 
9 กรกฎาคม 2557 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปฏิรูปพลังงาน: โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร” (คร้ังที่ 1) 
10 กรกฎาคม 2557 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปฏิรูปพลังงาน: โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร” (คร้ังที่ 2) 
15 กรกฎาคม 2557 การเสวนา เรื่อง “อนาคตการคลังประเทศไทย: ทําอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน 
21 กรกฎาคม 2557 การเสวนา เรื่อง “3 ปี กสทช. : ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา” 
21 กรกฎาคม 2557 การสัมมนา เรื่อง “Agents as Principals: Bureaucracy and Policy Control in Thailand” 
25 กรกฎาคม 2557 การเสวนา เรื่อง “ถนนสู่โศกนาฏกรรม MH17: ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย” 
30 กรกฎาคม 2557 การเสวนา เรื่อง “เลื่อน–เลิกประมูล 4G ใครได้–ใครเสีย: รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน?” 
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การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ 
 

การเงินและงบประมาณ 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์บริหารงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ งบประมาณกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และงบประมาณโครงการบริการสังคมของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณแผ่นดิน 50,498,230.00 52,683,600.00 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะฯ 41,573,300.00 45,730,300.00 
งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมฯ  9,834,060.00 9,451,710.00 
งบประมาณโครงการบริการสังคม 70,371,096.00 56,777,757.90 
 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ      38,098,988.00 34,514,649.00 
 โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 16,425,028.00 9,687,446.00 
 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ 3,491,424.00 3,716,310.90 
 โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 12,355,656.00 8,859,352.00 

รวม 172,276,686.00 164,643,367.90 
 

อาคารสถานที่ 
 

อาคารสถานที่ 
ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต 

จํานวน (ห้อง) ความจุโดยรวม (คน) จํานวน (ห้อง) ความจุโดยรวม (คน) 

ห้องเรียน 9 600 10 664 
ห้องประชุม 5 130 6 125 

รวม 14 730 16 789 
 
 

การให้บริการคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด 
 

การให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
 

1. ด้านการให้บริการใช้คอมพิวเตอร์ 
 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 
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    1.1 การให้บริการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ท่าพระจันทร์ สําหรับคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ และ
นักศึกษาปริญญาโททุกโครงการ และนักศึกษาปริญญาเอก รวมถึงผู้ช่วยวิจัย โดยมีห้องคอมพิวเตอร์จํานวน 3 ห้อง
ให้บริการ คือ 
 

การให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร ์(เครื่อง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่อง) 

ห้องคอมพวิเตอรส์ําหรับนักศึกษา 60 4 
ห้องคอมพวิเตอร์ นักศึกษาโครงการ MBE 8 1 
ห้องคอมพวิเตอรส์ําหรับอาจารย์ 5 2 

รวม 73 8 
 

    1.2 การให้บริการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คือ 
 

การให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร ์(เครื่อง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่อง) 

ห้องคอมพวิเตอร์ สําหรับนักศึกษา 59 3 

ห้องคอมพวิเตอร์ สําหรับอาจารย์ 3 3 

รวม 62 6 
 
 

2. ด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 ในปีการศึกษา 2556 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ การพัฒนาระบบอินทราเน็ต เพื่อการจัดเก็บแบ่งปันไฟล์เอกสาร และการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ การใช้ Google App ในรูปแบบของแบบฟอร์มออนไลน์ สําหรับการขอใช้บริการ จองใช้งานทรัพยากร
ต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการทํางานและใช้สําหรับการเรียนการสอนของคณะฯ อาทิเช่น
Windows7, Office2010, โปรแกรม STATA12, Eviews, Gauss, Sciencetific Workplace และโปรแกรมตรวจจับ
ไวรัสEsetNod32 

     นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลน์ โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย และได้เปิดให้ใช้ 
งานภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาได้เข้าทําแบบประเมินประมาณร้อยละ 75 ของ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ซ่ึงมากกว่าการดําเนินการในรูปแบบเดิม รวมทั้งทําให้สามารถดูรายงานได้ทันทีเมื่อสิ้นสุด
เวลาทําแบบประเมิน และกําลังออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ รวมทั้งเว็บไซต์ของโครงการต่างๆ ของคณะฯ ให้มี
รูปแบบท่ีทันสมัย รองรับกับการแสดงข้อมูลรูปแบบต่างๆ มากขึ้น และกําลังพัฒนาระบบจองรถและจองห้องประชุม    
E-Booking) ให้ท้ังท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต ใช้งานระบบเดียวกัน 
 

การให้บริการห้องสมุด 
 

 ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ อยู่ภายใต้สังกัดสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ห้องสมุดฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
จากคณะฯ ในการจัดซ้ือหนังสือ วารสาร และบอกรับฐานข้อมูลต่าง ๆ หลายฐาน โดยในปีงบประมาณ 2556 ห้องสมุดฯ 
ได้รับการสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนพัฒนาห้องสมุด และเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดซ้ือและบอกรับทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว เป็นเงิน 1,865,087.54 บาท 
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 ในปีการศึกษา 2556 ห้องสมุดเปิดให้บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป และทรัพยากรสารสนเทศ
สํารองด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon Information Portal 2.1 และเปลี่ยนมาใช้ระบบ Koha ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 สัปดาห์ละ 6 วัน คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 
16.00 น. นอกจากนี้ ยังให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการถ่ายเอกสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการยืมจากต่างประเทศในกรณีท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยมีสถิติการให้บริการที่สําคัญ ดังนี้ 
  ผู้ใช้ห้องสมุด จํานวน 226,503 คน 
  หนังสือยืมออก จํานวน  26,703 เล่ม 
  หนังสือรับเข้า/ปี จํานวน      825 เลม่ 
  วารสารรับเข้า/ปี จํานวน      835 ฉบับ 
 ปัจจุบันห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล ดังนี้ 
 1) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสํานักหอสมุด เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุดทุก
แห่งที่สังกัดสํานักหอสมุด สามารถสืบค้นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ http://koha.library.tu.ac.th 
 2) ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์ของสํานักหอสมุด เป็นฐานข้อมูลบทความจากวารสารและ
หนังสือพิมพ์ของห้องสมุดทุกแห่งที่สังกัดสํานักหอสมุด สามารถสืบค้นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ 
http://koha.library.tu.ac.th 
 3) ฐานข้อมูลออนไลน์ EconLit with Full Text เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงบอกรับโดย
งบประมาณของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (full text) ของสิ่งพิมพ์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ท้ังที่เป็นวารสารวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของต่างประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 - ปัจจุบัน 
 4) ฐานข้อมูลออนไลน์ K-Econ analysis ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมรายงานวิเคราะห์
วิจัย ท้ังในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร
ข้อมูลท่ีกําลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 
ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจสามารถใช้ฐานนี้ได้ในห้องสมุดป๋วย อึ๊ง
ภากรณ์ โดยติดต่อขอ Username และ Password จากเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดทําการ 
 5) ฐานข้อมูล IMF eLibrary ประกอบด้วยข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International Financial 
Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOPS), Direction of Trade Statistics (DOTS), Government 
Finance Statistics (GFS), Trade and Investment และ E-publications ของ IMF 
 6) ฐานข้อมูล World Bank eLibrary ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของ World Bank พร้อมเอกสารฉบับเต็ม 
(full text) 
 นอกจากฐานข้อมูลออนไลน์ 6 ฐานข้างต้น ห้องมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ยังให้บริการฐานข้อมูลอื่น ๆ ท่ีบอกรับโดย
สํานักหอสมุด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 1) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีสํานักหอสมุดบอกรับ เช่น Academic Search Complete, Business Source 
Complete, Journal Citation Reports, JSTOR, Matichon e-Library, NEWSCenter, Sage Journals Online, 
Scopus เป็นต้น 
 2) ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้สถาบันการศึกษาของรัฐได้ใช้
ร่วมกัน เช่น ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library, Academic Search Complete, American 
Chemical Society Journal (ACS), Communication & Mass Media Complete, Computer & Applied 
Sciences Complete, Education Research Complete, H.W. Wilson (12 subjects), IEEE/IEE Electronic 
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Library (IEL), ISI Web of Science, ProQuest Dissertations & Theses : Full Text, ScienceDirect, 
SpringerLink-Journal เป็นต้น 
 นอกจากนั้นห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยังให้บริการแนะนํา/อบรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์พร้อมสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (full text) ทางด้านเศรษฐศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง 
เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
 2) การใช้โปรแกรม EndNote ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทําอ้างอิง รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม พร้อม
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม (full text) เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
 3) การใช้คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการลงอ้างอิง และรายการอ้างอิง/
บรรณานุกรม เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
 

บุคลากร 
 

 คณาจารย์: ในปี 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจําท้ังหมด 75 คน ตามรายชื่อ และคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ช่ือ–สกุล วุฒิการศึกษา 

1. อ. 
Mr. 

กิตติชัย 
Kittichai 

แซ่ลี้ 
Saelee 

M.A. (Economics) Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อ University of Wisconsin-Madison 

2. ผศ. 
Miss 

กิริยา  
Kiriya 

กุลกลการ 
Kulkolkarn 

Ph.D. (Agricultural and Applied Economics) 
University of Wisconsin-Madison 

3. รศ.  
Mr. 

เกรียงไกร 
Kriengkrai 

เตชกานนท ์
Techakanont 

Ph.D. (Economics) 
Hiroshima University 

4. อ. 
Miss 

แก้วขวัญ 
Kaewkwan 

ตั้งติพงศ์กูล 
Tangtipongkul 

Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at Manoa 

5. รศ. 
Mr. 

โกวิท 
Kovit 

ชาญวิทยาพงศ์ 
Charnvitayapong 

Ph.D. (Economics) 
Southern Illinois University at Carbondale 

6. อ. 
Mr. 

เฉลิมพงษ ์
Chaleampong   

คงเจริญ 
Kongcharoen 

Ph.D. (Economics) 
Michigan State University 

7. อ.  
Miss 

ชญาน ี
Chayanee   

ชวะโนทย์ 
Chawanote 

Ph.D. (Economics)  
Cornell University 

8. รศ.  
Mr. 

ชนนิทร์ 
Chanin   

มีโภคี  
Mephokee 

Ph.D. (Economics) 
University of Kansas 

9. รศ. 
Mr. 

ชยันต ์
Chayun 

ตันติวัสดาการ 
Tantivasadakarn 

Ph.D. (Economics) 
The University of British Columbia 

10. อ.  
Mr. 

ชล  
Chol 

บุนนาค  
Bunnag 

B.A.(Economics) Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อที่ University of East Anglia 

11. อ. 
Mr. 

ชโลทร 
Chalotorn 

แก่นสนัติสุขมงคล 
Kansuntisukmongkol 

Ph.D. (Energy & Resources) 
University of California at Berkeley 

12. รศ. 
 Mr. 

ชวินทร์ 
Chawin   

ลีนะบรรจง 
Leenabanchong 

Ph.D. (Economics) 
Keio University 
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ช่ือ–สกุล (ต่อ) วุฒิการศึกษา 

13. รศ.  
Mr. 

ชัยยุทธ 
Chaiyuth 

ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ 
Punyasavatsut 

Ph.D. (Agricultural and Applied Economics) 
University of Wisconsin-Madison 

14. ผศ. 
Mrs. 

ชื่นฤทัย 
Cheunruthai 

พรภัทรกุล  
Pornpatrakul 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

15. อ. 
Mr. 

ณพล 
Napon 

สุกใส 
Suksai 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

16. อ. 
Mr. 

ณัฐพงษ์ 
Nattapong 

พัฒนพงษ ์
 Puttanapong 

Ph.D. (Regional Science/Regional Economics) 
Cornell University 

17. อ. 
Miss 

เณศรา  
Nessara 

สุขพานชิ 
Sukpanich 

Ph.D. (Economics) 
Indiana University 

18. อ.  
Miss 

ดมิศา  
Damisa 

มุกด์มณี 
Mookmanee 

Ph.D. (Economics) 
Claremont Graduate University 

19. ผศ. 
Miss 

ดวงมณี 
Duangmanee 

เลาวกุล 
Laovakul 

Ph.D. (Economics) 
George Mason University 

20. อ. 
Mr. 

ถิรภาพ 
Tiraphap 

ฟักทอง 
Fakthong 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

21. อ. 
 Mr. 

ธเนศ 
Thanet 

เมฆจําเริญ  
Makjamroen 

Ph.D. (Industrial Engineering and Operations Research) 
University of California at Berkeley 

22. อ. 
Mr. 

ธร 
Thorn 

ปีติดล 
Pitidol 

Ph.D. (Social Policy)   
University of Oxford 

23. รศ. 
Mr. 

ธรรมวิทย์ 
Thamavit 

เทอดอุดมธรรม 
Terdudomtham 

Ph.D. (Economics) 
University of Wisconsin-Madison 

24. รศ.  
Mr. 

ธาตรี  
Tatre   

จันทรโคลิกา 
Jantarakolica 

Ph.D. (Econometrics) 
University of Notre Dame 

25. อ. 
Mr. 

ธีรวุฒิ  
Teerawut  

ศรีพินิจ 
 Sripinit 

Ph.D. (Economics) 
University of North Carolina at Chapel Hill 

26. อ. 
Mr. 

นนท ์
Nondh 

นุชหมอน 
Nuchmaorn 

M.Sc. Rural Development 
Ghent University, Belgium 

27. ผศ. 
Miss 

นงนุช  
Nongnuch   

สุนทรชวกานต ์
Soonthornchawakan 

Ph.D. (Economics) 
Louisiana State University 

28. ผศ. 
Mr. 

นันทวุฒ ิ
Nantavut   

พิพัฒน์เสรีธรรม 
Phipatseritham 

Ph.D. (Economics) 
University of Kentucky 

29. ผศ. 
Miss 

นิธินันท ์
Nitinant   

วิศเวศวร 
Wisaweisuan 

Ph.D. (Land Economy) 
University of Cambridge 

30. รศ. 
Miss 

นิรมล  
Niramon   

สุธรรมกิจ  
Sutummakid 

Ph.D. (Economics) 
Macquarie University, Sydney 

31. ผศ. 
Mr. 

ปกป้อง 
Pokpong   

จันวิทย์ 
Junvith 

M.A. (Economics) 
University of Massachusetts, Amherst 
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ช่ือ–สกุล (ต่อ) วุฒิการศึกษา 
32. ผศ. 

Mr. 
ประชา 
Pracha   

คุณธรรมดี 
Koonnathamdee 

Ph.D. (Economics) 
University of Tennessee at Knoxville 

33. รศ. 
Mr. 

ปราการ 
Prakarn  

อาภาศิลป์ 
Arphasil 

Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at Manoa 

34. รศ. 
Mrs. 

ปัทมาวด ี
Patamawadee 

โพชนุกลู 
Pochanukul 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
Kyoto University 

35. อ. 
Mr. 

ปิยะวงศ์ 
Piyawong  

ปัญจะเทวคุปต ์
Punjataewakupt 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

36. อ. 
Mr. 

พงษ์ธร  
Phongthorn   

วราศัย  
Wrasai 

Ph.D. (Economics) 
Erasmus University, Rotterdam 

37. อ. 
Mr. 

พรเทพ 
Pornthep   

เบญญาอภิกุล 
Benyaapikul 

Ph.D. (Economics) 
University of Oxford 

38. อ. 
Mr. 

พนิต 
Panit 

วัฒนากูล 
Wattanakoon 

B.A. (Economics) 
Thammasat University 

39. อ.  
Miss 

พิจิตรา  
Pichittra  

ประภัสสรมน ู
Prapassornmanu 

M.A. (Economics) Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อที ่Iowa State University 

40. รศ. 
Mr. 

พิชิต 
Pichit   

ลิขิตกิจสมบูรณ ์
Likitkijsomboon 

Ph.D. (Economics) 
University of Cambridge 

41. อ. 
Mr. 

พิสุทธ์ิ 
Pisut  

กุลธนวิทย์  
Kulthanavit 

Ph.D. (Economics) 
University of Washington 

42. ผศ. 
Mr. 

พีระ 
Peera   

เจริญพร 
Charoenporn 

Ph.D. (Economics) 
Hiroshima University 

43. รศ.  
Mr. 

ภราดร 
Paradorn  

ปรีดาศักดิ์ 
Preedasak 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

44. อ. 
Miss 

ภัททา 
Phatta   

เกิดเรือง 
Kirdruang 

Ph.D. (Economics) 
University of Minnesota 

45. รศ. 
Mr. 

ภาณุพงศ์ 
Bhanupong   

นิธิประภา  
Nidhiprabha 

Ph.D. (Economics) 
The Johns Hopkins University 

46. อ. 
Mr. 

ภาวิน 
Pawin  

ศิริประภานุกูล 
Siriprapanukul 

Ph.D. (Economics) 
Australian National University 

47. ผศ. 
Miss 

ภูรี 
Puree  

สิรสุนทร  
Sirasoontorn 

Ph.D. (Economics) 
Australian National University 

48. อ. 
Mr. 

มณเฑียร 
Monthien  

สติมานนท ์
Satimanon 

Ph.D. (Economics)  
Michigan State University 

49. อ.  
Miss 

รุ่งนภา  
Rungnapa  

โอภาสปัญญาสาร 
Opartpunyasarn 

M.A. (Economics) Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อที ่The University of Nottingham 

50. อ. 
Mr. 

ลอยลม 
Loylom 

ประเสริฐศรี 
Prasertsri 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 
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ช่ือ–สกุล (ต่อ) วุฒิการศึกษา 

51. อ. 
Miss 

วรรณวิภางค์ 
Wanwiphang  

มานะโชติพงษ ์
Manachotphong 

Ph.D. (Economics) 
University of Oxford 

52. อ. 
Mr. 

วศิน  
Wasin  

ศิวสฤษดิ์  
Siwasarit 

M.A. (Economics) Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อที่ University of North Carolina at Chapel Hill

53. อ. 
Mr. 

ศุพฤฒิ  
Supruet   

ถาวรยุติการต์ 
Thavornyutikarn 

Ph.D. (Economics) 
University of Leicester 

54. อ. 
Mr. 

ศุภชัย 
Supachai   

ศรีสุชาติ  
Srisuchart 

Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at Manoa 

55. อ.  
Miss 

ศุภนิตย์  
Supanit  

ตั้งสง่าศักดิ์ศรี 
Tangsangasaksri 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

56. ผศ. 
Mr. 

ศุภัช 
Suphat  

ศุภชลาศัย 
Suphachalasai 

Ph.D. (Economics) 
Australian National University 

57. รศ. 
Mr. 

ศุภวัจน ์
Supawat  

รุ่งสุริยะวิบูลย์ 
Rungsuriyawiboon 

Ph.D. (Energy, Environmental and Mineral Economics)  
Pennsylvania State University 

58. อ. 
Miss 

ษิฌา  
Sicha   

ทับทิมพรรณ์  
Thubdimphun 

Ph.D. (Economics) 
University of Essex 

59. ศ. 
Mr. 

สกนธ์ 
Sakon  

วรัญญูวัฒนา 
Varanyuwatana 

Ph.D. (Social Science) 
Syracuse University 

60. รศ. 
Mr. 

สมชาย  
Somchai  

สุขสิริเสรีกุล 
Suksiriserekul 

Ph.D. (Health Economics) 
University of York 

61. ผศ. 
Miss 

สายพิณ 
Saipin  

ชินตระกูลชัย 
Cintakulchai 

Ph.D. (Economics) 
University of Queensland 

62. ผศ.  
Mr. 

สิทธิกร  
Sittikorn   

นิพภยะ  
Nippaya 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

63. รศ. 
Mr. 

สุวินัย  
Suvinai  

ภรณวลัย 
Pornavalai 

Ph.D. (Economics) 
Kyoto University, Hosei University 

64. อ.  
Miss 

สัณห์สิริ 
Sunsiree  

โฆษินทร์เดชา 
Kosindesha 

M.A. (Economics) Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อที ่Cornell University 

65. รศ. 
Mrs. 

หงษ์ฟ้า 
Hongpha  

ทรัพย์บุญเรือง 
Subboonrueng 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

66. อ. 
Mr. 

อนิณ 
Anin   

อรุณเรืองสวัสดิ์ 
Aroonruengsawat 

Ph.D. (Agricultural and Resource Economics) 
University of California at Berkeley 

67. ผศ. 
Mr. 

อภิชาต 
Apichat  

สถิตนิรามัย 
Satitniramai 

Ph.D. (Development Studies) 
University of Wales, Swansea 

68. อ. 
Mr. 

อนันต ์
Anan 

ภาวสุทธิไพศิฐ 
Pawasutipaisit 

Ph.D. (Economics) 
University of Chicago 

69. อ. 
Mr. 

อลงกรณ์ 
Alongkorn  

ธนศรีธัญญากุล 
Tanasritunyakul 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 



รายงานประจําปี ๒๕๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ–สกุล (ต่อ) วุฒิการศึกษา 

70. รศ.  
Mrs. 

อักษรศรี 
Aksornsri  

พานิชสาส์น 
Phanishsarn 

Ph.D. (Integrated Sciences) 
Thammasat University 

71. ผศ. 
Mr. 

อาชนัน 
Archanun   

เกาะไพบูลย์ 
Kohpaiboon 

Ph.D. (Economics) 
Australian National University 

72. ศ. 
Mr. 

อารยะ  
Arayah  

ปรีชาเมตตา 
Preechametta 

Ph.D. (Regional Science) 
University of Pennsylvania 

73. รศ. 
Mrs. 

เอื้อมพร 
Euamporn 

พิชัยสนิธ (ตสาริกา) 
Phijaisanit (Tasarika) 

Ph.D. (Economics) 
University of Exeter 

74. Mr. Brian Patrick Kennedy Ph.D. (Economics) 
George Mason University 

75. Mr. Benjamin Ivry M.A. (The History of Art) 
The Johns Hopkins University 

 
 

บุคลากรสายสนับสนุน: ข้าราชการ สาย ข สาย ค พนักงาน และลูกจ้าง มีจํานวนทั้งสิ้น 77 คน ดังนี้ 

  ข้าราชการ   20 คน 
  พนักงานมหาวิทยาลัย  12  คน 
  พนักงานเงินรายได้คณะ  31 คน 
  ลูกจ้างประจําหรือเทียบเท่า  14 คน 
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์กําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพในองค์ประกอบทั้ง 10 ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวม
ท้ังตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ (ศ.) ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และผลดําเนินการ 
  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.) 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
คะแนน 
ผลการ

ประเมิน* 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง* 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 
2. การผลิตบัณฑิต 4.08 ดี 4.07 ดี 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก 4.40 ดี 
4. การวิจัย 4.55 ดีมาก 4.41 ดี 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.33 พอใช้ 5.00 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 4.13 ดี 4.93 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
97. องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.) 4.86 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบทั้งหมด 4.18 ดี 4.16 ดี 
 

 *คะแนนเต็ม 5.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยทาพระจันทร : ๒ ถ.พระจันทร เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐    

ศูนยรังสิต : ๙๙ หมู ๑๘ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๑

http://www.econ.tu.ac.th 
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