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สารจากคณบดี 
 

 ในปการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556) คณะเศรษฐศาสตรไดผลิตบัณฑิตทั้งส้ินจํานวน 

538 คน โดยแบงเปนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 436 คน 

มหาบัณฑิตจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

และหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ รวมจํานวน 102 คน 
 

 คณะเศรษฐศาสตรมุงเนนผลิตบัณฑิตที่วิเคราะหเปน เนนคุณภาพ คูคุณธรรม สามารถชี้นําสังคมเพื่อใหมี

เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและความเปนธรรม โดยการจัดระบบการศึกษาที่ใหนักศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ 

มีความรูและประสบการณที่หลากหลายจากการเรียน และกิจกรรมตาง ๆ นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

แลว คณะเศรษฐศาสตรยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศหลายแหง เชน 

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

Economics เปนตน 
 

 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรยังมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในหลายรูปแบบ ไดแก การเผยแพร

ผลงานวิจัยของคณาจารยในรูปบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การจัด

สัมมนาวิชาการประจําป การจัดอบรมใหแกหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนตาง ๆ รวมถึงการ

จัดสัมมนายอยทางวิชาการเพื่อใหความรูแกผูสนใจทั่วไปโดยไมคิดคาใชจาย 
 

 คณะผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงาน   

ตาง ๆ และสาธารณชนที่สนใจการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

      (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา) 

       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     ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค  รักษาการในตําแหน่งคณบดี (14 มิ.ย. - ต.ค. 2492) 
 2. ศาสตราจารย์ขุนประเสริฐศุภมาตรา  คณบดี (ต.ค. 2492 - ก.ค. 2499) 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ  คณบดี (ก.ค. 2499 - ก.ย. 2507) 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  คณบดี (ก.ย. 2507 - 20 ส.ค. 2514) 
 5. ดร.วิญญู วิจิตรวาทการ   รักษาการแทนคณบดี (21 ส.ค. 2514 - 18 พ.ย. 2516) 
 6. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี   รักษาการในตําแหน่งคณบดี (19 พ.ย. 2516 - 18 ม.ค. 2517) 
      คณบดี (19 ม.ค. - 17 พ.ย. 2517) 
 7. ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รักษาการในตําแหน่งคณบดี (18 พ.ย. 2517 - 14 ม.ค. 2518) 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์  คณบดี (15 ม.ค. 2518 - 14 ก.ค. 2520) 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ คณบดี (15 ก.ค. 2520 - 27 ก.พ. 2521) 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์  รักษาการในตําแหน่งคณบดี (28 ก.พ. - 14 เม.ย. 2521) 
 11. ดร.โฆษะ อารียา    คณบดี (15 เม.ย. 2521 - 4 เม.ย. 2523) 
      รักษาการในตําแหน่งคณบดี (5 เม.ย. 2523 - 5 พ.ค. 2523) 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว  คณบดี (6 พ.ค. 2523 - 5 พ.ค. 2525) 
      รักษาการในตําแหน่งคณบดี (6 พ.ค. 2525 - 26 พ.ค. 2525) 
 13. ศาสตราจารย์เกริกเกยีรติ พิพัฒน์เสรีธรรม คณบดี (27 พ.ค. 2525 - 31 พ.ค. 2527) 
 14. อาจารย์ศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข   คณบดี (1 มิ.ย. 2527 - 19 ก.ค. 2529) 
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณบดี (20 ก.ค. 2529 - 31 พ.ค. 2531) 
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม คณบดี (1 มิ.ย. 2531 - 31 พ.ค. 2534) 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ คณบดี (1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2537) 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร  คณบดี (1 มิ.ย. 2537 - 31 พ.ค. 2540) 
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ คณบดี (1 มิ.ย. 2540 - 30 เม.ย. 2543) 
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม รักษาการแทนคณบดี (1 พ.ค. 2543 - 1  ต.ค. 2543) 
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นิธังกร  คณบดี (2 ต.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2546) 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร เลยีวไพโรจน์ รักษาการในตําแหน่งคณบดี (1 พ.ค. 2546 - 30 มิ.ย. 2546) 
 23. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร  คณบดี (1 ก.ค. 2546 - 31 มี.ค. 2549) 
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดี (1 เม.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2551) 
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ  คณบดี (1 ต.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2554) 
 26. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดี (1 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน) 
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การบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร ์
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โครงสร้างสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
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คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 ในการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร์ในด้านการบริหารจัดการศึกษานั้น คณะเศรษฐศาสตร์จะทําการสรร
หาคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา  ประธานกรรมการ 
 2. ดร.อรัญ ธรรมโน     กรรมการ  (29 เม.ย. 54 - ปัจจุบัน) 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร   กรรมการ  (29 เม.ย. 54 - ปัจจุบัน) 
 4. ดร.บัณฑิต นิจถาวร    กรรมการ  (29 เม.ย. 54 - 28 เม.ย. 56) 
 5. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล    กรรมการ  (1 ธ.ค. 55 - ปัจจุบัน) 
 6. นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ    กรรมการ  (1 ธ.ค. 55 - ปัจจุบัน) 
 7. ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร    กรรมการ  (29 เม.ย. 56 - ปัจจุบัน) 
 8. รองศาสตราจารย์หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง  กรรมการ  (1 เม.ย. 54 - 30 เม.ย. 56) 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย  กรรมการ  (1 เม.ย. 54 - ปัจจุบัน) 
 10. อาจารย์ ดร.ดมิศา มุกด์มณี   กรรมการ  (1 เม.ย. 54 - 30 เม.ย. 56) 
 11. อาจารย์ณพล สุกใส    กรรมการ  (1 ต.ค. 55 – ปัจจุบัน) 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  กรรมการ  (29 เม.ย. 54 - 15 ต.ค. 55) 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม กรรมการ  (1 ธ.ค.55 - ปัจจุบัน) 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นฤทัย พรภัทรกุล  กรรมการ  (29 เม.ย. 54 - 28 เม.ย. 56) 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย  กรรมการ  (29 เม.ย. 54 - 28 เม.ย. 56) 
 16. อาจารย์ ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  กรรมการ  (29 เม.ย. 56 - ปัจจุบัน) 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้อง จันวิทย์   กรรมการ  (29 เม.ย. 56 - ปัจจุบัน) 
 18. อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ   กรรมการ  (1 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน) 
 19. นายสมชัย โชติมาโนช    เลขานุการ 
 20. นางสาวจินตนา ธนะสันต์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 21. นายเสริมศักด์ิ กรุดเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
   2. รองศาสตราจารย์หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร (1 เม.ย. 54 - 30 เม.ย. 56) 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. อาจารย์ ดร.ดมิศา มุกด์มณี   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (1 เม.ย. 54 - 30 เม.ย. 56) 
 5. อาจารย์ณพล  สุกใส    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 55) 
     อาจารย์ณพล สุกใส    รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (1 ต.ค. 55 - ปัจจุบัน) 
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คณะทํางานและคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 นอกเหนือจากผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ยังดําเนินการในรูป
คณะทํางาน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณบดี ดังนี้ 
 1. รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง ผู้อํานวยการคณะทํางานด้านการเงินและทรัพย์สิน  

(1 เม.ย. 54 - 30 เม.ย. 56) 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายวิชาการ  
      รักษาการผู้อํานวยการคณะทํางานวิเทศสัมพันธ์  
 4. อาจารย์ ดร.ดมิศา  มุกด์มณี   ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายวางแผนและพัฒนาและฝ่ายงบประมาณ 
      และ รักษาการผู้อํานวยการคณะทํางานด้านคอมพิวเตอร์ 

(1 เม.ย. 54 - 30 เม.ย. 56) 
 5. อาจารย์ณพล สุกใส   ผู้อํานวยการคณะทํางานฝ่ายการนักศึกษา 
 6. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์  ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการบัณฑิตศึกษา 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
 8. อาจารย์ ดร.พงษ์ธร วราศัย   ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 
 9. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   ผู้อํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราการ อาภาศิลป์ รองผู้อํานวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้า 
      ระหว่างประเทศ  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์ ผู้อํานวยการคณะทํางานศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ 
 12. อาจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ   ผู้อํานวยการคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร่ (16 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน) 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
 14. รองศาสตราจารย์ภราดร ปรีดาศักดิ์  บรรณาธิการเศรษฐสาร 
 15. อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ  ผู้แทนอาจารย์ (1 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน) 
 16. นายสมชัย โชติมาโนช   รักษาการในตําแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
 17. นางกนกวรรณ เจริญผาสุข   ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 18. นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
 19 นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและ 
      กจิการนักศึกษา 
 20. นางพรรณพิไล ดิษฐ์คําเริง   รักษาการผู้ทําหน้าท่ีหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 21. นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 22. นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี  
      (1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 55) 
      นางจันทรเพ็ญ จรัสพนาวสาน  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี 
      (1 ต.ค. 55 - ปัจจุบัน) 
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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 
       - ส่วนของ 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 บาท 
       - ส่วนของ 30% วงเงินประมาณ 7.5 ล้านบาท ประกอบด้วย วิจัย IT&Website และสื่อการสอน (courseware) 
 

สรุปยอดเงินบริจาค และค่าใช้จ่ายของเงินกองทุน 60 ปี ดังนี้   
 1. สรุปยอดเงินบริจาค จากการดาํเนินกิจกรรมระดมทุน 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551  จนถึง 
31 มีนาคม 2556  มียอดเงินบริจาคท้ังหมด (รวมดอกเบี้ย) จํานวน   32,601,943.90  บาท   
(โดยเป็นเงินบริจาคท่ีผ่านสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ให้เป็นทุนการศึกษา จํานวน 4,398,312.00 บาท และคณะ 
ได้โอนไปตั้งเป็นเงินกองทุนการศกึษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ฯ เพื่อการศึกษา) 
 2. สรุปยอดค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2556  
 2.1 กองทุน 60 ปี  ด้านกายภาพปรับปรุงอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 10,104,406.25 บาท 
 2.2 กองทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ เพื่อการศึกษา ด้านทุนการศึกษา จํานวน 590,000.00 บาท 
 3. สรุปยอดเงินคงเหลือสุทธิ (รวมดอกเบี้ย) ณ 31 มีนาคม 2556 
 3.1 เงินกองทุน 60 ปี คงเหลือ จํานวน 18,107,225.65 บาท 
 3.2 เงินกองทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ เพื่อการศึกษา คงเหลือ จํานวน 4,217,775.72 บาท 
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อาจารย์ประจําและนักศึกษาได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2555 
 

อาจารย์ประจําได้รับรางวัล 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาได้รับรางวัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 
ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล (หัวหน้าโครงการ) และนักวิจัยอีก 16 คน 

รางวัลโครงการวจิัยเด่นประจําปี 2555 (กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)  
เรื่อง “บูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นต้นแบบ 

บริเวณหาดโคลน”  
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2555 

อาจารย์ ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ 
 Best Paper Award Certificate in recognition of Outstanding Contribution to Interdisciplinary 

Research for the paper entitled 
 “Taxation of Financial Intermediation in an Endogenous Growth Model with Public Capital” 

from Society of Interdisciplinary Business Research, 9 June 2012 

นายณัฐกิตต์ิ ปรีชาวณิชวงศ์, นายภูมิชาย วิฑูรแก้วศิริ,  
นางสาววรวิภา โรจน์อัศวชัย, นางสาวพัสตราภรณ์ เลิศล้ํายิ่ง,  
นางสาวณัฐยา แววสวัสด์ิ และ นางสาวปฐมพร อจลกิตติสิน 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจสร้างสรรค์  
โครงการอสังหาริมทรัพย์ KK BIZ RE INNOVATION AWARDS 2012 

จัดโดย ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที ่25 ตุลาคม 2555 

นางสาวกานต์ชนก บุญสุภาพร, นายธนบูรณ์ งามศรีเทพฤทธิ ์ 
และ นายวัฒนชัย หวังมุทิตากุล 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2555 จัดโดย สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 
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นายณัฐกิตต์ิ ปรีชาวณิชวงศ ์และ นางสาวจิรารินทร์ ยงเกียรติกานต์ 
รางวัลชมเชย กิจกรรม PDMO Camp 2012 

จัดโดย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง 
เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2555

นายสุชาวุฒิ ธรรมวรพล 
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมตอบคําถามทางวิชาการประเภทเดี่ยว 

ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของหนี้สาธารณะ ประจําปี พ.ศ. 2555  
จัดโดย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง  

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 

นายเขมรัฐ ทรงอยู ่
รางวัลงานวิจัยระดับชมเชยด้านตลาดทุน ระดับปริญญาโท 

ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2555 
งานวิจัย เรื่อง “Technical Trading Strategy in Spot and Future Markets: 

Arbitrage Signaling” (อาจารย์ท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา) 
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2556 

นางสาวณัฐณิชา ประชากิตติกุล 
รางวัลชนะเลิศ ThinkTank Leadership Award 

(รางวัล Profile Enhancement Session 
วิเคราะห์โปรไฟล์เพื่อเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก) 
จัดโดย สถาบัน MBAThinkTank.com เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 

นางสาวจิดาภา ธาระวานิช 
รางวัลรองชนะเลิศ ThinkTank Leadership Award 

(รางวัล Profile Enhancement Session 
วิเคราะห์โปรไฟล์เพื่อเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก)  
จัดโดย สถาบัน MBAThinkTank.com เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 
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61.3%22.9%

2.2%
1.8%

7.2%

4.4% 0.3%

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 1,293 คน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 483 คน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 47 คน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 38 คน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 151 คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 92 คน

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 6 คน

61.9%19.1%

1.1%

1.6%

16%

0.2%

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 333 คน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 103 คน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 6 คน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 9 คน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 86 คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 1 คน

19.4%

19.4%
12.9% 12.9%

9.7%

9.7%

16.1%

สหรัฐอเมริกา 6 คน
สวีเดน 6 คน
เดนมาร์ก 4 คน
ฝรั่งเศส 4 คน
เยอรมนี 3 คน
ออสเตรีย 3 คน
อ่ืน ๆ 5 คน

51.3%

12.8%
10.3%

10.3%

7.7%7.7%

สหรัฐอเมริกา 20 คน

ญี่ปุ่น 5 คน

ฝรั่งเศส 4 คน

สวีเดน 4 คน

เดนมาร์ก 3 คน

อ่ืน ๆ 3 คน

ข้อมูลพื้นฐานคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 

จํานวนนักศึกษา รวม 2,110 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา รวม 538 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ (Incoming) รวม 31 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outgoing) รวม 39 คน 
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29%

24% 6%

41%

งบประมาณแผ่นดิน 50,498,230.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะ 41,573,300.00 บาท

งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียม 9,834,060.00 บาท

งบประมาณโครงการบริการสังคม 70,371,096.00 บาท

4%

27%

21%

48%

ศาสตราจารย์ 3 คน

รองศาสตราจารย ์21 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน

อาจารย์ 37 คน

71%

26%

3%

ปริญญาเอก 55 คน

ปริญญาโท 20 คน

ปริญญาตร ี2 คน

27%

12% 42%

19%

ข้าราชการ 22 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน

พนักงานเงินรายได้คณะ 34 คน

ลูกจ้างประจําหรือเทียบเท่า 15 คน

 

จํานวนอาจารย์ประจํา รวม 77 คน 
 

จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวม 81 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2555 
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ผลการดาํเนนิงาน 
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การผลิตบัณฑิต กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

นักศึกษา 
 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาทุกหลักสูตรรวมกันจํานวน 
2,110 คน ซ่ึงแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา  

คน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตร ี   
    1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 1,293 61.28 
    2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 483 22.89 

ระดับปริญญาโท   
    3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 47 2.23 
    4. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 38 1.80 
    5. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 151 7.16 
    6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 92 4.36 

ระดับปริญญาเอก   
    7. เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 1.28 

รวม 2,110 100.00 

 

จํานวนวิชาที่เปิดสอน 
 

 จํานวนวิชาที่เปิดสอนทุกหลักสูตรรวม 235 วิชา โดยแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตร จํานวนวิชาเปิดสอน 

ระดับปริญญาตร ี  
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 83 
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 106 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 11 
   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์ดุษฎี บัณฑิต หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

12 

   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 13 
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 10 

รวม 235 
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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 2555 ได้มีการจัดทํากิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจิตอาสา จํานวนทั้งหมด 79 กิจกรรม 
 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
3 พฤษภาคม 2555 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที ่1 โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  

ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2555 
22-25 พฤษภาคม 2555 โครงการค่ายพัฒนาจิต 
5-7 มิถุนายน 2555 โครงการจัดอบรมและส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Business Case (The HSBC/ 

Mckinsey Business Case Competition 2012) 
12 มิถุนายน 2555 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชัน้ปีที ่1 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจําปี

การศึกษา 2555 
16 มิถุนายน 2555 โครงการสัมมนาและทําความดี 32 ปี ช้างเผือกเศรษฐศาสตร ์ 
22-24 มิถุนายน 2555 โครงการรับเพื่อนใหม่ 
10 กรกฎาคม 2555 โครงการสัมมนาวิชาการสัญจร (Roadshow) 
16 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หัวข้อ “อิสรภาพทางการเงินที่คุณ

สร้างได้ ตอนสวัสดีการลงทุน” 
18 กรกฎาคม 2555 การแนะนําการวางแผนการเรียนแก่นักศึกษาชัน้ปีที ่2 
21-22 กรกฎาคม 2555 โครงการ Challenges in New Era of Asian Economy - The 4th International 

Conference of Economics Students 
21-23 กรกฎาคม 2555 โครงการสัมมนานักศึกษาเศรษฐศาสตร์นานาชาติคร้ังที่ (ICES) 
28 กรกฎาคม 2555 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา ศ.476 (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
31 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2555 การเข้าร่วมแข่งขันประกวดแผนสือ่สารการตลาด (โครงการ One-2-Call -BrandAge 

Award (ปีที่ 6)) 
4-13 สิงหาคม 2555 การเข้าร่วมประกวดวางแผนการสื่อสารการตลาด (Brave Big Bang) Disney Marketing 

Academic Award 2012 (คร้ังที่ 5) 
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วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
9 สิงหาคม 2555 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา 1/2555 
4 กันยายน 2555  โครงการจัดทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรที่ถึงแก่กรรม 
4 และ 6 กันยายน 2555 โครงการ Campus Visit ประจําปี 2555 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
5-13 กันยายน 2555 โครงการ DEBATE 
6-7 กันยายน 2555 โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ 
11 กันยายน 2555 โครงการพี่สอนนอ้ง... เส้นทางอาชพีนักเศรษฐศาสตร ์
12 กันยายน 2555 โครงการมัชฌิมนเิทศ ชัน้ปีที ่2  ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
13 กันยายน 2555 โครงการเชียร์ 
15-16 กันยายน 2555 โครงการค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย 
17 กันยายน 2555 สัมมนา หัวข้อ “พื้นฐานการลงทนุในหุ้น เลือกหุ้นลงทุนอย่างไรและลองเทรดจริง” (Work 

Shop) 
15, 16 และ 22 กันยายน 2555 โครงการ TBS SMART CAMP 
1  ตุลาคม 2555 งานบทความดีเด่น “Best Seminar Paper” 
25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาค 1/2555 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2555 โครงการ “ค่ายสร้างคน คนสร้างสรรค์” 
28-31 ตุลาคม 2555 โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม 
2-4 พฤศจิกายน 2555 โครงการ Oxford International Model United Nations 10th Annual Conference 
2-4 พฤศจิกายน 2555 โครงการละครเวที 
2-4 และ 8-11 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กลุ่ม TUMUN 
6, 13 และ 20 พฤศจิกายน 2555 การจัดอบรมเทคนิคการนําเสนอรายงาน 
22 พฤศจิกายน 2555 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
26 พฤศจิกายน 2555 การจัดงาน The Seminar and Workshop on Outstanding Degree Projects 
27 พฤศจิกายน 2555 โครงการแข่งขันเขียนบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2555 โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ 
ธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 โครงการจุลสารคณะเศรษฐศาสตร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 100 เล่ม และฉบับ

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 400 เล่ม 
4 ธันวาคม 2555 การแข่งขัน 2012 IIBD Case Competition 
8 ธันวาคม 2555 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา ศ.468 (บูรณาการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนาและ

การเมือง) 
8-10 ธันวาคม 2555 โครงการสัมมนา กนศ.ศ. 
15 ธันวาคม 2555 โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับ ม.ปลาย 
16 ธันวาคม 2555 โครงการวันพบผู้ปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2555 
16 ธันวาคม 2555 โครงการมัชฌิมนเิทศ ชัน้ปีที ่1 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
24 ธันวาคม 2555 - 7 มกราคม 2556 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ภาคภาษาอังกฤษ)  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 โครงการกีฬาชั้นปี   
4 มกราคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ภาค 2/2555 
9 มกราคม 2556 อาจารย์ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที ่1 
10 มกราคม 2556 โครงการแข่งขันร้องเพลงเชียร์ประสานเสียง 
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วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
10 และ 14 มกราคม 2556 โครงการแข่งขันตอบปัญหาภายในคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขนัใน

ระดับอุดมศึกษา 
12-13 มกราคม 2556 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา ศ.375 (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบ้ืองต้น) 
18-20 มกราคม 2556 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและอนุรักษ์ป่าชายเลน 
22 มกราคม - 9 เมษายน 2556  โครงการ BE 20th Aniversary: Alumni Lecture Series วันอังคาร เวลา 12.30 - 

14.00 น. จํานวน 9 คร้ัง 
24 มกราคม 2556 อาจารย์ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที ่3 
25 มกราคม 2556 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 
26 มกราคม 2556 โครงการ "รู้ที่จะรับ และรักที่จะให้" 
22-24 และ 29 มกราคม 2556 โครงการกีฬา 
28 มกราคม และ 4 กุมภาพนัธ์ 2556 โครงการอบรม Microsoft Excel Training  
31 มกราคม 2556 โครงการ Company's Visit        
8 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ" 
9 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการ "Econ Kids คิดดี ทําดี พาน้องเที่ยว" 
13 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการคลื่นลูกใหม่ 
15-17 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย 
16 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการ "พี่แสงแดด ชวนน้อง(เกาะ) สะเดิ่ง ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์" 
21 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมสานสัมพนัธ์อาจารย์ นักศึกษา 
22 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที ่1-2 
15 พฤษภาคม 2556 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนสอบเข้าศึกษาโดยระบบกลาง (Admissions) 

 

กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
 15 กุมภาพันธ์ และ 11 มีนาคม 2555 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูล การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

สําหรับการเขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่อง” สําหรับนักศึกษารุ่นที ่14 และ 15  
(โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

 5 มีนาคม 2555 โครงการ Distinguished Lecture Series คร้ังที่ 1 เรื่อง "นโยบายการเงินกับภาคธุรกิจ
ไทย" โดย ดร.อัจนา ไวความดี  (โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที ่16 ประจําปีการศึกษา 2555  
(โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที ่2 ปีการศึกษา 2555 และกิจกรรมนักศึกษารุ่นที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 (โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) 

 14 มิถุนายน 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (โครงการบัณฑิตศึกษา) 
 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2555 กิจกรรมสัมมนานกัศึกษาใหม ่(โครงการบัณฑิตศึกษา) 
 23 กรกฎาคม 2555 โครงการ Alumni Lecture Series คร้ังที่ 1 (โครงการบัณฑิตศึกษา) 
 27 สิงหาคม 2555 โครงการ Alumni Lecture Series คร้ังที่ 2 (โครงการบัณฑิตศึกษา) 
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วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
 23 กันยายน 2555 กิจกรรมแนะนําหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คร้ังที่ 1 
 22 ธันวาคม 2555 กิจกรรมการนําเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE 

Independent Study Presentation Day 2012 
 22 ธันวาคม 2555 กิจกรรมแนะนําหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คร้ังที่ 1 และการเสวนาทางธุรกิจ เรื่อง "กล

ยุทธ์ของการปรับตัวทางธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจที่ผันผวน" 
 18 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์  

ณ โรงประกอบ (Assembly Shop) และแหล่งเรียนรู้เชิงนเิวศ (Biotope) บริษัทโตโยต้า 
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  (โครงการบัณฑิตศึกษา) 

 
 

โครงการศึกษางานนอกสถานที่ 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์มีโครงการศึกษางานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และ  
ภาคภาษาอังกฤษ ได้ทดลองงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 
 

หน่วยงานภาครัฐและในกํากับของรัฐ : 
 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   2. กระทรวงการคลัง 
 3. กระทรวงพาณิชย์     4. กระทรวงแรงงาน 
 5. กระทรวงอุตสาหกรรม    6. กระทรวงการต่างประเทศ 
 7. กระทรวงพลังงาน    8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 9. การประปาส่วนภูมิภาค    10. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 11. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ธนาคารและสถาบันการเงิน : 
 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย    2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 7. ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จํากัด   8. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 
 9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด  10. บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด 
 11. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 12. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
 13. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด   14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 
 15. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

หน่วยงานเอกชนและอื่น ๆ : 
 1. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  2. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 3. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   4. บริษัท สายการบินนกแอร์ จําดัด 
 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด   6. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 7. บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชนX   8. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
 9. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  10. บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)  
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 11. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  12. บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทรเม้นท์ จํากัด 
 13. บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จํากัด   14. บริษัท มีเดีย ทัส จํากัด   
 15. บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลิส (ประเทศไทย) จํากัด  16. บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  
 17. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จํากัด (มหาชน) 18. บริษัท โอโอซีแอล (ไทยแลนด์) จํากัด 
 19. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด   20. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 
 21. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)   22. บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
 23. บริษัท พีทีท ีแอลเอ็นจี จํากัด (มหาชน)  24. บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด  
 
 

ทุนการศึกษา 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ    
และระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   
 - ทุนเรียนดี 8 120,000.00  

รวม 8 120,000.00  

2. คณะเศรษฐศาสตร ์   
 - ทุนขาดแคลน 47 687,000.00 
 - ทุนเรียนดี 19 352,000.00 

รวม 66 1,039,000.00  

3. ทุนภายนอกผ่านคณะเศรษฐศาสตร์   
 - ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 33 910,000.00 
 - ทุนเรียนดี 7 180,000.00 

รวม 40 1,090,000.00  

4. ทุนภายนอกผ่านมหาวิทยาลัย   
 - ทุนขาดแคลน 50 986,843.28 
 - ทุนเรียนดี 11 394,565.00 

รวม 61 1,381,408.28 

รวมทั้งสิ้น 175 3,630,408.28 บาท 
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ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร ์ 5 75,000.00 

รวม 5 75,000.00 

2. คณะเศรษฐศาสตร์   
 - ทุนสําหรับนักศึกษาท่ีมีคะแนนสูงสุดในการ
สอบคัดเลือกข้อเขียน 

32 3,508,300.00 

 - ทุนเรียนดี 14 1,515,875.00 
 - ทุนส่งเสริมการศึกษา 2 283,160.00 
 - ทุนส่งเสริมกิจกรรม 10 100,000.00 
 - ทุนขาดแคลน 8 526,558.00 

รวม 66 5,933,893.00 

รวมทั้งสิ้น 71 6,008,893.00 

 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคภาษาอังกฤษ 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. ทุนภายนอกผ่านคณะเศรษฐศาสตร ์ 4 793,760.00 

รวม 4 793,760.00  

 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. คณะเศรษฐศาสตร์   
 - ทุนเรียนดี 2 54,000 

รวม 2 54,000 

 

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
 

แหล่งทุน จํานวน (ทุน) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1. คณะเศรษฐศาสตร์   
 - ทุนช่วยเหลือนักศึกษาสําหรับการค้นคว้าวิจัย  3 90,000.00 
 - ทุนเรียนดี   2 30,000.00 

รวม  5 120,000.00 
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วิเทศสัมพันธ์ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

วิเทศสัมพันธ์ 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ และไปเยือนสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
 

1. การให้การต้อนรับ 
 

วันที่มาเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 
14 ธันวาคม 2555 Ministry of Trade Republic of Indonesia Indonesia 
4 มกราคม 2556 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Japan 
25 มกราคม 2556 Chung-Hua Institution for Economic Research Taiwan 
6 กุมภาพันธ์ 2556 Faculty of Economics, Universitas Muhammadiyah, 

Yogyakata 
Indonesia 

1 กุมภาพันธ์ 2556 Nanyang Technological University Singapore 

27 กุมภาพันธ์ 2556 Kyoto University Japan 

22-23 มีนาคม 2556 University of Wisconsin-Madison USA 

28 มีนาคม 2556 Osaka University Japan 
 

2. การไปเยือนสถาบัน 
 

วันทีไ่ปเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 
8-16 กันยายน 2555 Lund University และ Linnaeus University Sweden 
10-15 มีนาคม 2556 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

1. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาศึกษาในคณะตามโครงการแลกเปลี่ยน 
จํานวน  31 คน ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 
Johannes Kapler University Linz Austria 3 
Copenhagen Business School Denmark 4 
Universite de Caen, Basse-Normandie France 2 
University of Nancy France 2 
European University Viadrina Germany 1 
Ludwing-Maximillians-Universitat Munchen Germany 1 
University of Applied Sciences Schmalkalden Germany 1 
Tilburg University Netherlands 1 
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มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 
Linnaeus University Sweden 3 
Lund University Sweden 1 
Stockholm School of Economics Sweden 2 
University of California, Davis USA 1 
University of California, Santa Cruz USA 2 
University of Washington USA 2 
Eckerd College USA 1 
University of Ottawa Canada 1 
Hitotsubashi University Japan 1 
University Brunei Darrussalam Brunei 2 

 
2. นักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะ
เศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 39 คน ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน (คน) 
Copenhagen Business School Denmark 3 
Nancy University France 3 
Science PO University France 1 
Georg-August-Universitat-Gottingen Germany 1 
Linnaeus University Sweden 3 
Lund University Sweden 1 
Arizona State University USA 2 
University of California, Berkeley USA 1 
University of California, Davis USA 4 
University of California, Irvine USA 1 
University of California, Los Angeles USA 3 
University of California, San Diego USA 2 
University of California, Santa Cruz USA 3 
University of Illinois at Urbana-Champaign USA 1 
University of Washington USA 2 
Utah State University USA 1 
University of Denver Canada 1 
Monash University Australia 1 
Hitotsubashi University Japan 2 
International Christian University Japan 1 
Kyoto University Japan 1 
Nihon University Japan 1 
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ผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมกันเท่ากับ 538 คน โดย
แยกตามระดับการศึกษา หลักสูตร ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 
ที่สําเร็จ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก ภาค 
ภาษาไทย 

ภาค 
ภาษาอังกฤษ 

ภาค
ภาษาไทย 

ภาค
ภาษาอังกฤษ 

เศรษฐศาสตร ์
ธุรกิจ 

นิติเศรษฐศาสตร ์
การค้าระหว่างประเทศ 

2545 252 69 22 23 42 - 2 

2546 208 75 21 12 63 - - 

2547 236 99 20 11 50 - - 

2548 251 87 14 5 72 - - 

2549 253 98 16 11 49 - 1 

2550 238 78 21 9 55 - 2 

2551 296 71 13 4 57 - 1 

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 - 

 
 

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยเฉพาะเรื่อง 
 

 ปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์มีวิทยานิพนธ์และงานวิจัยเฉพาะเรื่องของผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

วิทยานพินธ์ปริญญาโท หลกัสูตรภาษาไทย 
 

ชื่อวิทยานิพนธ ์ ผู้ทําวิทยานพินธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
การศึกษาผลกระทบของระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนที่มีต่อมูลค่า 
ของคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายกิตติพงษ ์พงษ์ไพโรจน ์ อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของราคา 
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย  
แคนาดา และนิวซีแลนด ์

นายธันยกร บุนนาค อ.ดร.พิสุทธิ ์กุลธนวิทย์ 

บทบาทของอตัราแลกเปลี่ยนต่อการดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
ระหว่างประเทศ: บทวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของประเทศไทย   

นายปาลิสร ์บูรณะเหตุ ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 

ผลกระทบของมาตรการดา้นก๊าซเรอืนกระจกที่มผีลตอ่การ 
ส่งออกผลติภัณฑ์เหล็กและซีเมนต์ กรณีศึกษาบริบทของไทย 

นายสืบศักดิ ์สืบสายอ่อน รศ.ดร.นิรมล สธุรรมกิจ 

พลังงานหมุนเวียนและผลกระทบตอ่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ: 
กรณีศึกษาของประเทศไทย ประเทศในกลุม่อาเซียน และประเทศ 
พัฒนา  

นายกอบชัย วสุธาลัยนันท์ อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี 
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งานวิจัยเฉพาะเรื่องปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย 
 

ชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานวจิัยเฉพาะเรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
งานวิจัยเฉพาะเรื่อง 

บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์: การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
ของบริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

น.ส.ปวีณา ปั้นกระจ่าง รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 

 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

ชื่อวิทยานิพนธ ์ ผู้ทําวิทยานพินธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
A Hendonic Pricing Model of Rice for the Bhutanese 
Consumer 

Mr. Bikram Gurung ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี

Analysis Household Saving Determinats in Bhutan Mr. Tenzin Chhoedup อ.ดร.อนันต ์ภาวสทุธิไพศิฐ 
Evaluating Travel Time in Bangkok Thailand   น.ส.พิมพิมล จั่นสงัข์ รศ.ดร.ธาตร ีจันทรโคลิกา 
Habit Formation and the Consumption Capital Asset  
Pricing Model (CCAPM) in Thailand 

น.ส.วนิดา เจียมบนุนาค ผศ.ดร.สิทธิศักดิ ์ลลีหานนท ์

Myopic Loss Aversion and the Equity Pemium in Thailand น.ส.วนิชา ดิเรกอดุมศักดิ ์ อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกุล 
Ouality Adjusted Personal Computer Price Indexes in  
Thailand 

นายกอบพงษ ์ตันวงษ์วาน ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 

Thai Exports: Intensive versus Extensive Margins นายบวร ตันรัตนพงศ์ ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 
The Effect of Tariff on the Margins of Free Trade  
Agreemants: A Thai Gravity Equation Approach 

นายพิชญ ์จงวัฒนกุล ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 

The Risk-Return Relationship in Asean-5 Stock Markets:  
An Empirical Study Using the Capital Asset Pricing Model 

น.ส.มาราพร กี้วิรยิะกุล รศ.ดร.ธาตร ีจันทรโคลิกา 

 

วิทยานพินธ์ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
 

ชื่อวิทยานิพนธ ์ ผู้ทําวิทยานพินธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
การศึกษาการจัดการตอซัง-ฟางขา้วและต้นทุน-ประโยชน์ของการ 
จัดการตอซัง-ฟางข้าวในรูปแบบต่าง ๆ กรณีศึกษา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

น.ส.วีรภาดา หยกอุบล รศ.ดร.ปัทมาวด ีโพชนุกูล 

 

งานวิจัยเฉพาะเรื่องปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
 

ชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานวจิัยเฉพาะเรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เฉพาะเรื่อง 
กระบวนการปรับค่าจ้างขั้นต่าํและผลกระทบต่อค่าครองชีพของ
แรงงาน: กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ศิรัถยา แซ่ซิว ศ.ดร.ปราณ ีทินกร 

กลยุทธ์การแขง่ขนัด้านสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงิน กับ
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการของกลุม่ผู้บริโภค 

น.ส.นริศรา ลันสุชีพ รศ.หงษ์ฟา้  ทรัพย์บุญเรือง 

การใช้เงินทุนสาํรองระหวา่งประเทศส่วนเกินเพื่อจัดตัง้ Sovereign 
Wealth Funds 

นายคิมหันต ์พยุหนิกร รศ.ดร.ภาณุพงศ ์นิธิประภา 
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ชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานวจิัยเฉพาะเรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เฉพาะเรื่อง 
การทดสอบประสทิธิภาพของตลาดระดับต่ําของสญัญาซ้ือขาย 
ทองคําลว่งหนา้ 

นายทศภณ เทียนศรี อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 

การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อภายใตห้ลักเกณฑ ์Basel III กรณีศึกษา 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ ่4 แหง่ 

น.ส.พรทิพย์ ผึ้งไผง่าม อ.ดร.พิสุทธิ ์กุลธนวิทย์ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเวบ็ไซต์จาํหนา่ยคูปองส่วนลดกบั 
ร้านกาแฟพรีเมียม 

น.ส.ธนิน ีจันทร์สวุรรณ อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต ์

การประเมินโครงการประกันคุณภาพบริการ (Service Level 
Agreement) ของธนาคารกรุงไทยเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ 
ของผูใ้ช้บริการ 

น.ส.รัตติยา สุรไกรงามวิวัฒน ์ อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาต ิ

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

น.ส.ณัฐพร อายุสขุ อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวใน 
ประเทศไทย 

น.ส.ฐิตินันท์ สินประวัต ิ อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ ์

การปรับตวัของสํานักงานสอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ในการเปิดเสรีภาคบริการภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

น.ส.ชิดชนก ติวะนันทกร อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ ์

การเปรียบเทียบการใช้แอร์พอรต์เรลลิงค์กบัทางเลือกอื่นใน 
การเดินทาง 

น.ส.ศิวพร สมุทรานุภาพ อ.ดร.แกว้ขวญั ตั้งติพงศ์กูล 

การเปรียบเทียบการเลือกซ้ือเลนส์สาํหรบักลอ้งสะท้อนภาพ 
เลนส์เดี่ยวระบบดจิิตอล 

นายกฤติน นิธิเบญญากร อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต ์

การเปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธ ิและประสิทธิภาพในการทํากําไร 
ของบริษัท หลังเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

น.ส.จุฑามาศ ศิริรชันีกร อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

การลงทุนธุรกิจซักอบรีด เพื่อรองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

น.ส.สกาวเดอืน สุรินทร ์ อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 

การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากตาม พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จะมีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารเงนิฝากของผูฝ้ากเงนิประเภท 
บุคคลธรรมดา หรือไม ่

น.ส.วริศา สงเคราะห์ อ.ดร.ภาวิน  ศิริประภานุกูล 

การเลือกใช้บริการสํารองที่นั่งบตัรโดยสารเครือ่งบินทางอินเตอร์เน็ต 
ของสายการบินไทย 

นายภูเบศ วรรณพฤกษ ์ อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต ์

การวิเคราะหก์ลยุทธ์การตลาดในธุรกิจขายคูปองสว่นลดออนไลน ์ น.ส.พนิดา  ชนวิทยาสิทธิกลุ รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี 
การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและความสามารถในการแข่งขันของ 
ธุรกจิจาํหนา่ยเสื้อผ้าสตรีออนไลน์บนเฟซบุ๊ค (Facebook) 

น.ส.นริศรา ศรีปาน รศ.ดร.ศุภวัจน ์รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

การวิเคราะห์โครงสร้างและกลยุทธ์การแขง่ขันของตลาดสินค้า 
น้ําผักผลไม้ 100% 

นายชัยวัฒน ์ตันชัยมงคล รศ.ดร.ศุภวัจน ์รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

การวิเคราะหป์ัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเดี่ยว กรณีศึกษา: 
เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบุร ี

นายปรัชชญา เจนประเสริฐ ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 

การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมเลสิคและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สถานบริการเลสิค 

น.ส.สุวิภา อิทธิพงศ์ชัย อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์



รายงานประจําปี 2555 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

27 

ชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานวจิัยเฉพาะเรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เฉพาะเรื่อง 
การวิเคราะหอ์ุปสงค์ในการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย 

นายสุพฤทธิ ์ดําสําราญ รศ.ดร.ชนินทร ์มีโภคี 

การศึกษากลยุทธก์ารสร้างความแตกต่างในสินค้า กรณีศึกษา  
บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบรุ ี

นายชาญณรงค ์ตันติวัฒโนดม รศ.ดร.ชนินทร ์มีโภคี 

การศึกษากลยุทธ์ในการแข่งขันของธรุกิจเสื้อผา้แฟชั่นในตลาด
ออนไลน ์

น.ส.ณัฏฐ์ทิพา เทียบเทียมเมธา อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 

การศึกษาโครงสรา้งตลาดและพฤตกิรรมการแข่งขันของธุรกจิ 
ส่งออกขิงของไทยไปยังประเทศญี่ปุน่ 

น.ส.ผกาพรรณ คงธนจติตกลุ ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 

การศึกษาโครงสรา้งและพฤติกรรมตลาดนาฬิกาและส่วนประกอบ 
ในประเทศไทย 

นายชาคริต ใยเย่ือ อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 

การศึกษาความเตม็ใจจ่ายค่าการบรกิารของผู้ปว่ยนอกที่เข้ารับ 
บริการโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลธนบุร ี2 

นายศิวรุต ไผ่เกาะ รศ.ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ ์

การศึกษาความเปน็ไปได้การเขา้ร่วมโครงการกลไกการพัฒนาท่ี 
สะอาด (CDM) เพื่อการคา้คารบ์อนเครดิต กรณีศึกษาโครงการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ของ
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 

นายสหสัธิกร ศรีแก้ว รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

การศึกษาความเปน็ไปได้ในการลงทนุโครงการธุรกจิสนามแบดมินตัน
ให้เช่าในอาํเภอเมอืง จังหวดันครราชสีมา 

นายคณิน กษมาดลิก อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 

การศึกษาความเปน็ไปได้ในการลงทนุธุรกจิร้านจําหนา่ยอุปกรณ์
ประดับยนต์สาํหรบัตกแต่งภายใน บริเวณตลาดคลองถม 

นายสรธรรม เจียงเจริญสวสัดิ ์ อ.ดร.อนันต ์ภาวสทุธิไพศิฐ 

การศึกษาความสามารถในการทดแทนกันของเครื่องดืม่ใน 
ร้านกาแฟ กรณีศึกษา: ผ่านการทดลองในร้านกาแฟแห่งหนึง่ 

น.ส.เนตรชนก ไทรทอง อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์

การศึกษาทัศนคตดิ้านตา่ง ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิาร
ธนาคารผา่นช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ของ 
ลูกค้าธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารซิตี้แบงก ์เอ็น.เอ. (ประเทศไทย) 

น.ส.จุฬารัตน ์หงษ์กาญจนรตัน ์ รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ ์

การศึกษาปจัจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อลีสซ่ิง ระหวา่ง  
กลุ่มอตุสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์และกลุม่อุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นสว่น กรณีศึกษา บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซ่ิง จํากดั 

น.ส.วินัสยา สุริยาธานินทร ์ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายหลกัทรัพย์ของนักลงทุนก่อนและ 
หลังท่ีจะมีการซ้ือขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

น.ส.เพ็ญจันทร ์เกตุวงศ์วริิยะ อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์

การศึกษารปูแบบการค้า และผลกระทบต่อการคา้ระหว่างไทย-ลาว 
จากการเปิดสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งท่ี 3 ในจังหวัดนครพนม 

น.ส.จริยา สิทธิชัยเนตร ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาส์น 

การศึกษาวิเคราะห์ผลการลงทุนใน Derivative Warrant  
เปรียบเทียบกับหุน้อ้างอิง 

นายภาณ ุพรศิริปยิกุล รศ.หงษ์ฟา้ ทรัพย์บุญเรือง 

การศึกษาหลักทรพัย์ท่ีมีการประกาศรายชื่อติด Turnover List  
ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ท่ีส่งผลตอ่ผลตอบแทน 

นายวัชระ ภาคการ รศ.ดร.ธาตร ีจันทรโคลิกา 
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ชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานวจิัยเฉพาะเรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เฉพาะเรื่อง 
โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกจิกาํจัดแมลง 
รายย่อยในประเทศไทย 

นายโมไนย เย็นบุตร อ.ดร.อนันต ์ภาวสทุธิไพศิฐ 

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกจิเว็บไซต์ท่ีให ้
บริการรับจองห้องพักออนไลนใ์นประเทศไทย 

นายกษิดิ์เดช เศรษฐาภิรมย์ อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของสายสวนหลอดเลือดดํา
ส่วนกลางชนิดอุปกรณ์พอร์ต 

น.ส.พรรณิภา สันทัดพร้อม ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 

ความเชื่อมั่นในโครงการน้ําประปาดืม่ได้ของการประปานครหลวง 
สํานักงานประปาสาขานนทบุร ี

น.ส.วันวสิา เกียรติวีระสกลุ ผศ.ดร.ภูร ีสิรสุนทร 

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนการผลติถ่านอัดแท่งจากกะลามะพรา้ว 
และเหงา้มันสําปะหลัง 

น.ส.วิศา ยาสุวรรณ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี

ความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกับดัชนี 
ตลาดหลักทรัพย์ตา่งประเทศ กรณีศึกษา: วิกฤตหนี้ยุโรป 

น.ส.นิตยา คงนก อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี 

ความสัมพันธ์ของราคาวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลตอ่ราคา 
อะคริโลไนไตรล ์

น.ส.ดาราณ ีมั่นบญุมานะ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ ์ลลีหานนท ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในการลงทุนต่อปจัจยัท่ีมีผลใน 
การตดัสินใจลงทนุ กรณีศึกษา การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ 
เลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
เขตบริการและการขาย 1 

นายพงศ์พิพัฒน ์บุนนาค อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์

ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนสาขาและจํานวนเครื่องเอทีเอ็ม 
ต่อจํานวนบญัชีเงนิฝาก กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายอํานาจ กลัดเกิด อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์

ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราแลกเปลีย่นและส่วนตา่งของอัตรา 
ดอกเบี้ย กรณีศึกษาเงินดอลลา่ร ์สรอ. ปอนด์สเตอรล์ิงและยูโร 

น.ส.กฤษณา สืบเนียม อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี 

ความสามารถในการบรหิารการเงินการคลงัของกรุงเทพมหานคร นายอยุทธ ์อุทัยศิริกุล ศ.ดร.สกนธ ์วรัญญูวัฒนา 
คุณภาพชีวิตและความตอ้งการสวัสดิการของนักกีฬาคนพิการ 
ทีมชาติไทย กรณศึีกษา นักกีฬาพาราลมิปิกเกมส ์

น.ส.กมลพรรณ โสมาศร ี อ.ดร.แกว้ขวญั ตั้งติพงศ์กูล 

ทบทวนสิทธิประโยชน์ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  
และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

นายคมสัน นันทจักร ศ.ดร.สกนธ ์วรัญญูวัฒนา 

บทบาทของหลกัเกณฑ ์Basel II ต่อการดาํเนินงานของ 
ธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา: บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 

น.ส.ดุสิดา วรุณกาญจน ์ อ.ดร.พิสุทธิ ์กุลธนวิทย์ 

ประสิทธิผลวธิีการติดตามลกูหนี้ค้างชําระไม่ให้เกิดเป็น NPLs  
สินเชื่อสวสัดิการของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

น.ส.เปรมศิร ิไตรเมฆ อ.ดร.เฉลมิพงษ ์คงเจรญิ 

เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงนิระหว่างธุรกิจสวนยางพารากบั
ธุรกจิสวนปาล์มน้าํมัน กรณีศึกษา อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

น.ส.รัชฎาภรณ ์รตันชู รศ.ดร.ชนินทร ์มีโภคี 
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ชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานวจิัยเฉพาะเรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เฉพาะเรื่อง 
เปรียบเทียบพฤตกิรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกค้า
ธนาคารกรงุไทย สํานักงานเขตพระปิ่นเกลา้ โดยศึกษากรณีก่อน 
และหลงัการปรบัลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ. 
สถาบันคุ้มครองเงนิฝาก พ.ศ. 2551 

น.ส.ขนิษฐ์นภิส นาคาสวุรรณ อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

ปัจจัยการเขา้สูธุ่รกิจเสื้อผ้าแฟช่ันบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสใ์น 
ทัศนะผู้ประกอบการ 

น.ส.เมธิน ีปานเขยีน อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต ์

ปัจจัยกาํหนดค่าเช่าคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร นายมนินธ ์สุทธิวฒันานิต ิ อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์
ปัจจัยกาํหนดพฤตกิรรมการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

น.ส.ลลิดา ชูชัยวฒันา อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ ์

ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจซื้อกระดาษถา่ยเอกสารเพื่อสิ่งแวดล้อม
ไอเดียกรีนของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ภัทรียา เจริญตาม อ.ดร.เฉลมิพงษ ์คงเจรญิ 

ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การเลือกใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงาน
ทดแทนของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

นายขวัญฤทธิ ์สุขานนท์สวสัดิ ์ อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 

ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซีของ
ผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายไกรวิน วิไลวรรณ ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 

ปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความต้องการศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทของ 
พนักงานธนาคารออมสิน 

น.ส.ณิศิรา โพธิจันทร ์ รศ.ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ ์

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามบน
ใบหนา้ 

น.ส.ปาลิดา ธัญญกรรม รศ.ดร.ชนินทร ์มีโภคี 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์  
กรณีศึกษา ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

นายวิธเวธน ์เลาหวิชัยรัชต ์ อ.ดร.เฉลมิพงษ ์คงเจรญิ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทําใหก้ลุม่ลูกหนี้ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ค้างชําระหนี้เงินกูร้ะยะยาวกับธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
กรณีศึกษา สํานักเพชรบุร ี

น.ส.ศิริญญา ลบแย้ม อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภกิุล 

ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานธนาคารกรงุไทย เขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ศจ ีปทุมวงศชั์ยสิร ิ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี

ปัจจัยในการกาํหนดการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารการจดัลีกของ
ผู้ใช้บรกิารธุรกจิสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าในพื้นท่ีฝั่งธนบรุ ี

นายชัยสิทธิ ์สุรเศรษฐบูรณะ อ.ดร.ณัฐพงษ ์พัฒนพงษ ์

ปัญหาอสมมาตรสารสนเทศกบัการให้บริการ Call Center เกี่ยวกับ 
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่า กรณีศึกษาสํานกังานทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์ 

น.ส.ผกาวัลย์ ขยา อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต ์

ผลกระทบจากการปล่อยสินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร 
อาคารสงเคราะหต์่อผลประกอบการของธนาคารกรุงไทย ในรูป 
รายได ้ต้นทุน และจํานวนสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกดิรายได ้(NPL) 

น.ส.เบญจวรรณ เมืองมลู อ.ดร.เฉลมิพงษ ์คงเจรญิ 

พฤติกรรมของผู้ประกอบการ และแนวโน้มของคอนโดมีเนียม 
ระดับหร ูกรณีศึกษา บริษัท แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน)  
และ บริษัท ควอลติี้ เฮ้าส ์จํากัด (มหาชน) 

นายสิทธิชัย แซ่ด่าน ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 
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ชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานวจิัยเฉพาะเรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เฉพาะเรื่อง 
พฤติกรรมผู้บริโภคกาแฟค่ัวบดระดบัพรีเมี่ยม กรณีศึกษา แบรนด์
สตาร์บัคส ์

น.ส.นิศาชล ศุภชวโรจน ์ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี

พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนย์บริการ
รถยนต์ กรณีศึกษา: ศูนย์บริการรถยนต์เขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ศุภมาส หาญวนิชกุล ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี

พัฒนาการของคลสัเตอร์อตุสาหกรรม กรณีศึกษา: คลสัเตอร ์
บรรจุภัณฑ์โลหะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

น.ส.ปิยะพร อริยขจร ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 

มาตรการรถยนตใ์หม่คันแรก: ผลกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ผลติ และรายได้
ภาษีของรัฐบาล 

น.ส.จุฑารัตน ์สันทอง รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ 

รูปแบบการออม หลัง พรบ. เงินฝากมีผลบังคับใช้ในปี 2558 นายนพพล กุสลานันท์ อ.ดร.เฉลมิพงษ ์คงเจรญิ 
วิวัฒนาการตลาดกลางข้าวไทย: กรณีศึกษาตลาดกลางท่าข้าว 
กํานันทรง 

น.ส.สิรินภา กาฟกั รศ.ดร.ปัทมาวด ีโพชนุกูล 

ศึกษากลยุทธ์การแข่งขันของธุรกจิอูซ่่อมรถยนต์อิสระ น.ส.กนกอร เฟื่องเกต ุ รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 
ศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารกรงุไทยเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ในเขตกรงุเทพมหานคร 

น.ส.สุนันธณิีย์ ชูบางบ่อ ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกจิประเภทจําหนา่ย
อะไหล่ท่ีนําเขา้จากต่างประเทศเพื่อการซ่อมบํารงุเครือ่งจักร 

นายณัชพล คุปต์อคัรภิญโญ ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเปรยีบเทียบระหว่างอาคารพาณิชย์
ขายเมื่อก่อสรา้งเสร็จกับให้เช่าแล้วขายในอกี 7 ปีข้างหน้า กรณีศึกษา: 
บริเวณถนนโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายดนุพล นาพญา อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 

ศึกษาพฤตกิรรมการเปิดบัญชีธนาคารสาขาใหม ่กรณศึีกษา  
ธนาคารกรงุเทพ สาขาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

น.ส.นาฏยา ฟองมณี ผศ.ดร.พีระ เจริญพร 

สหภาพแรงงานกบัผลิตภาพของสถานประกอบการ นายยศภูมิ นันท์วรรธน ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
สัญญาณตลาดที่สง่ผลต่อการรับรู้คุณภาพรา้นอาหารญี่ปุ่น น.ส.ปนัดดา ดุละลัมพะ อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ 
อิทธิพลของพฤตกิรรมผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่ยอดขายเครื่องสาํอางเกาหล ี
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ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระดับเขตพืน้ท่ี
การศึกษา และตัวช้ีวัดสถานะเศรษฐกิจและสังคมระดบั
โรงเรียน ระยะที่ 2 

รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิส์ุทธิ ์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) 

โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ดา้นการปฏิรูปการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาต ิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

โครงการศึกษาวจิยัเพื่อการพยากรณ์ทางเศรษฐกจิและ
วิเคราะห์ภาวะสงัคม 

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา  
อ.ดร.เฉลมิพงษ์ คงเจรญิ 
อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภกิุล 
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์
ผศ.ดร.ยุติ มกุดาวจิิตร 
รศ.ดร.นิรมล สธุรรมกิจ 

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ดา้นการปฏิรูปการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

อ.ดร.ศุภชัย  ศรีสชุาต ิ 
อ.ดร.แกว้ขวญั ตั้งติพงศ์กูล 

สํานักงานส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ
คุณภาพเยาวชน (สสค) 

 
ด้านทรัพยากร 
 

ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทําและพัฒนาสินค้าสิง่แวดล้อม
ภายใต้กรอบการคา้ระหวา่งประเทศ (ระยะที่ 3) 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์  
ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ 
ดร.คณพล จันทรห์อม 
อ.อลงกรณ์ ธนศรธีัญญากลุ 
น.ส.คุลิกา โรจนกนกศักดิ ์

สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) 

โครงการเสริมสร้างบุคลากรดา้นพลงังาน (Capacity 
Building) หลักสตูรสาํหรบัระดับปฏิบัติการ 

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) 
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ด้านอุตสาหกรรม 
 

ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในระดับอตุสาหกรรม 
ระยะที่ 3 

อ.ดร.ชโลทร แก่นสันสิสุขมงคล 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการการจัดเกบ็รายได้ภาครัฐ 
ตามพระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ. 2510 กรณีการกาํหนดหลักเกณฑ์
ในการจดัเก็บค่าภาคหลวงแร ่

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ 
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร ่

 

งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ (On-going Research) 
 

ด้านการพัฒนา 
 

ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการจัดจา้งท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจาํลองทาง
เศรษฐศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ 2555 

รศ.ดร.ธาตร ีจันทรโคลิกา 
อ.ดร.พิสุทธิ ์กุลธนวิทย์ 
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
อ.ดร.เฉลมิพงษ ์คงเจรญิ 
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ ์
อ.ดร.ณัฐพงษ ์พัฒนพงษ ์

สํานักงานนโยบายและเศรษฐกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
 

โครงการบญัชีรายจ่ายดา้นการศึกษาแหง่ชาต ิ รศ.ดร.ชัยยุทธ ์ปัญญาสวัสดิส์ุทธิ ์ 
ผศ.ดร.ดวงมณ ีเลาวกลุ 
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาต ิ
อ.ดร.แกว้ขวญั ตั้งติพงศ์กูล 

สํานักงานส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 

โครงการประเมินผลการดาํเนินงาน ส.ส.ท. ประจําป ี2555 
โดยคณะประเมินภายนอก 

รศ.ดร.ปัทมาวด ีโพชนุกูล 
อ.ดร.ษิฌา  ทับทิมพรรณ ์
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ  
ผศ.พิจิตรา สึคะโมโตะ 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมการจดัตั้งบรษิัทลูก เพื่อบริหาร
จัดการพื้นท่ีตลาดนัดจตจุักรของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

ศ.ดร.สกนธ ์วรัญญูวัฒนา  
รศ.อรพรรณ  พนัสพัฒนา 
รศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ 
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี 
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล 
นายรัฐ ดํารงศร ี
นายสิทธิศักดิ ์ปัญญา 
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาต ิ
นายนรา แป้นประหยัด 
นายพีรพงษ ์ตรีชะฎา 
นายนัฐพงษ ์เจริญอาภารัศม ี

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ดา้นการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะ
กลุ่มประเทศ  

อ.ดร.ศุภชัย  ศรีสชุาต ิ 
อ.ดร.แกว้ขวญั ตั้งติพงศ์กูล 

สํานักงานส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 
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ด้านทรัพยากร 
 

ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการการเปรียบเทียบมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมของ
สมาชิกประชาคมอาเซียน  

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต ์ 
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์ 
อ.นนท์ นุชหมอน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

โครงการจัดทําแนวทางการพสิูจนป์ระโยชน์ส่วนร่วม
สําหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานและการ
จัดการขยะ (Co-benefit Guidelines for Greenhouse 
Gas Reduction Projects in Energy and Waste 
Management Sectors) 

อ.ดร.ชโลทร แก่นสันสิสุขมงคล  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)  

โครงการความเต็มใจจ่ายเพื่อพิ้นท่ีปา่ไม้ของชาวกรุงเทพฯ 
(Willingness to Pay for Forest Area of the 
Bangkok Dwellers) 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

โครงการนโยบายภาษีกับทิศทางพลงังาน (Taxes Policy 
on Energy Trend) 

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์  
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี  
รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร  
อ.ณพล สุกใส  
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร  
ดร.กนตธ์ีร ์นุชสุวรรณ 
ดร.ธํารงศักดิ ์เศวตเลข 

กรมสรรพสามติ 

โครงการศึกษาต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ท่ีผลติ
จากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติของ ปตท. 

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์  
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร  
ผศ.สมชาย ศุภธาดา 
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์ 
อ.ดร. เรืองศักดิ ์ ฐิติรัตน์สกลุ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

โครงการศึกษาวจิยัเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม  

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์  
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช  
อ.อลงกรณ ์ธนศรธีัญญากลุ  

สถาบันระหวา่งประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน)  

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนแมบ่ทการพัฒนาหรอื
ฟื้นฟูท้องถิ่นท่ีได้รบัผลกระทบจากการดาํเนินงานของ
โรงไฟฟ้า 

รศ.ดร.ธาตร ี จันทรโคลิกา 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
ศ.ดร.สกนธ ์วรัญญูวัฒนา 
ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 
ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ ์
อ.ทรงชัย ทองปาน 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการ
พลังงาน 
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ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการสํารวจและปรับปรงุการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าเพื่อการอนุรกัษ์พลังงานในระยะยาว 

รศ.ดร.ศุภวัจน ์รุ่งสุริยะวิบูลย์  
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
อ.ดร.เฉลมิพงษ ์ คงเจริญ  
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต ์
อ.พิจิตรา ประภัสสรมน ู 
นายนําพล เลปวิทย์ 
นายสมศักดิ ์จันทร์น้อย  
นายสุทัศน์ วิริยะสุธี  

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินของผูป้ระกันตนภายใต้
ระบบประกันสงัคม: กรณีศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย (Non-Cash Benefits for the 
Beneficiaries under the Social Security Scheme: 
Case Study of University Employees in Thailand) 

อ.ดร.ภัททา เกดิเรือง 
รศ.ดร.เอื้อมพร พชัิยสนิธ 

สํานักงานบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 

ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
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.สมศักดิ ์แตม้บุญเลิศชัย 
รศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาส์น 
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ 
Mrs.Hsin-I Ko 
ดร.ภูมิสุข คณานุรกัษ์ 
นายวินัย หอมสมบัต ิ

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

โครงการการลงทนุโดยตรงของบรรษัทข้ามชาตใินลาว: 
แนวโน้ม แรงจงูใจ และปัจจัยกาํหนดการลงทุน 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

โครงการจัดจา้งท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจาํลองพยากรณ์
การคา้ระหวา่งประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2556 
 

รศ.ดร.ธาตร ีจันทรโคลิกา 
อ.ดร.พิสุทธิ ์กุลธนวิทย์ 
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล  
อ.ดร.เฉลมิพงษ ์คงเจรญิ 

กระทรวงพาณิชย์ 

โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจัดทําความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัไตห้วัน 

อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย  
รศ.ดร.สมศักดิ ์แตม้บุญเลิศชัย 
รศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาส์น 
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ 
Mrs.Hsin-I Ko 
ดร.ภูมิสุข คณานุรกัษ์ 
นายวินัย หอมสมบัต ิ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
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ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสําหรับ
การจัดทําเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 
ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ 
อ.ดร. คณพล จันทร์หอม 
อ.อลงกรณ ์ธนศรธีัญญากลุ  
อ.ลอยลม ประเสรฐิศรี  
นางสาวคลุิกา โรจนกนกศักดิ ์
นางสาวกชพรรณ วงศ์วัฒน ์

สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

โครงการการศกึษาผลของการเปดิเสรีการค้าบริการ
ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน่ (JTEPA) 

รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรกีุล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
ด้านการเกษตร 
 

ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการการศกึษากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ภาคส่วนเกษตรตอ่สภาวะอากาศรนุแรงโดยระบบ
ประกันภัยพืชผล: กรณีศึกษาระบบเพาะปลูกข้าว 

อ.ดร.ณัฐพงษ ์พัฒนพงษ ์
ดร.โสมรัศมิ ์จันทรัตน ์
ดร.ปรีสาร รักวาทิน 
ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ ์

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

โครงการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสงัคมของไทย
จากการปลกูพืชดดัแปลงพันธกุรรม 

รศ.ดร.ชยันต ์ตันติวัสดาการ  
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี
ดร.อรชส นภสินธวุงศ์ อรรถจินดา 
นางทัศนีย์ สติมานนท์ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ(สวทน.) 

 
ด้านสาธารณะ 
 

ชื่อผลงาน ผู้ทําวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
โครงการจัดวางระบบการให้บรกิารสาธารณะและการ
จัดเก็บรายไดใ้นทะเล 

รศ.ดร.สกนธ ์วรัญญูวัฒนา 
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์
นายนรา แป้นประหยัด 

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง 

โครงการศึกษาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน 

ศ.ดร.สกนธ ์วรัญญูวัฒนา 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาต ิ
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

โครงการศึกษาวเิคราะห์ผลการประเมินการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

รศ.ดร.สกนธ ์วรัญญูวัฒนา 
ดร.ภูมิสุข คณานุรกัษ์ 
นายนรา แป้นประหยัด 

กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการจัดงาน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยจัด
โครงการอบรม และสัมมนาวิชาการ ดังนี้ 
 

การอบรม 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
15-18 ตุลาคม 2555 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สําหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ 26 
26-29 มีนาคม 2556 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สําหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ 27 
20-21 เมษายน 2556 โครงการอบรมความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
25 เมษายน 2556 โครงการอบรมความรู้ด้านความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน สําหรับครูผู้สอน

วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
28 เมษายน 2556 โครงการอบรมการติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

 

การสัมมนาวิชาการ 
 

วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
 8 มิถุนายน 2555 การประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์ของไทย คร้ังที่ 7 
 14 มิถุนายน 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์.....บทบาทอาจารย์ต่อการพัฒนาคณะฯ" 
  23 มิถุนายน 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง  "บทบาทสื่อเศรษฐกิจ ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุนโลก" 
  25 มิถุนายน 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง " ภาคบริการของไทย: สู่จุดเปลี่ยนผนั......" 
  20 สิงหาคม 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Wage Inequality and Returns to Educational with Capital 

Market Distortions: The Case of Vietnam” 
  27 สิงหาคม 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "หนี้ต่างประเทศระยะสั้นของไทย น่ากังวลจริงหรือ?" 
  25 กันยายน 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Institutional Resilience of Community-based Natural 

Resource Management" 
  24 ตุลาคม 2555 เรื่อง " Industrialization with a Weak State Thailand's Development in Historical 

Perspective” 
 8 พฤศจิกายน 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554” 
 20 พฤศจิกายน 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Corporate Governance in Financial and Economic Theory: 

the Effects of Stealing and Empire Building Decisions on Investments and Asset 
Prices" 

 3 ธันวาคม 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Finance-led Growth in the OECD Since the 19th Century: 
How does Financial Development Transmit to Growth? 

 17 ธันวาคม 2555 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Europe’s Debt Crisis, Coordination Failure, and 
International Effects" 

 7 มกราคม 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Trend Inflation and the Nature of Structural Breaks in the 
New Keynesian Phillips Curve” 

 14 มกราคม 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง เรื่อง "สอนอย่างไร.....ให้ถูกใจและถูกต้อง" 



รายงานประจําปี 2555 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

40 

วัน เดือน ปีที่จัด ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
 4 มีนาคม 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Import as a Market Discipline within the Global Production 

Network: Evidence from Thai Manufacturing.” 
 8 มีนาคม 2556 การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คร้ังที่ 13 
 11 มีนาคม 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Does aid Affect Inequality?" 
 19 มีนาคม 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Is It Too Late to Stabilize the Global Climate?" 
 19 เมษายน 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "The Energy Challenge In Asia" 
 22 เมษายน 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Patriarchy and Women’s Political Economy" 
 28 พฤษภาคม 2556 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Industrial Policy, Multinational Strategy, and Domestic 

Capability: South Africa’s Automotive Industry Development in Comparative 
Perspective." 
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การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ 
 

การเงินและงบประมาณ 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์บริหารงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ งบประมาณกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และงบประมาณโครงการบริการสังคมของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
งบประมาณแผ่นดิน 52,643,000.00 50,498,230.00 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะฯ 40,762,000.00 41,573,300.00 
งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมฯ 8,448,120.00  9,834,060.00 
งบประมาณโครงการบริการสังคม 
   - โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ      
   - โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
   - ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ 
   - โครงการนิติเศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ 

54,618344.90 
33,759,973.00 
11,592,440.00 
4,533,511.90 
4,732,420.00 

70,371,096.00 
38,098,988.00 
16,425,028.00 
3,491,424.00 

12,355,656.00 
รวม 156,471,464.90 172,276,686.00 

 

อาคารสถานที่ 
 

อาคารสถานที ่
ท่าพระจนัทร ์ 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 
 

การให้บริการคอมพิวเตอร ์
 คณะเศรษฐศาสตร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาคณะได้ดําเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการให้บริการใช้คอมพิวเตอร์ 
 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 
    1.1 การให้บริการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ท่าพระจันทร์ สําหรับคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ และ
นักศึกษาปริญญาโททุกโครงการ และนักศึกษาปริญญาเอก รวมถึงผู้ช่วยวิจัย โดยมีห้องคอมพิวเตอร์จํานวน 4 ห้อง
ให้บริการ ดังนี้ 
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การให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร ์(เครื่อง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่อง) 

Lab ปริญญาตร ี 30 2 

Lab ปริญญาโท 30 2 

Lab อาจารย์ 5 1 

Lab MBE 3 1 

ส่วนกลางของเจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ 8 2 

รวม 73 8 
 

    1.2 การให้บริการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

การให้บริการ 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

(เครื่อง) 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

(เครื่อง) 
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับอาจารย์ 
(เครื่อง) พร้อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร ์

อาคารกลุ่มสังคมศาสตร ์ 59 3 3 

รวม 59 3 3 
 

2. ด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 ในปีงบประมาณ 2554 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ Network โดยการติดต้ังระบบ
จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (SAN) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพการทํางานของเครื่องแม่ข่าย พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
สํารองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและระบบอีเมล์ เพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ได้จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานและการให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จํานวน 6 โปรแกรม ดังนี้ 
 1) DigicertUnified Communication: โปรแกรมใบรับรองเพื่อการเข้ารหัสข้อมูลอีเมล์ 
 2) Stata/MP2: โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร ์
 3) Nod32 (ต่อ Maintenance): โปรแกรมตรวจจับไวรัสสําหรับเครื่องลูกข่ายในห้องคอมพิวเตอร ์
 4) UserLock: โปรแกรมเก็บสถิติการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร ์
 5) Microsoft Exchange: โปรแกรมระบบอีเมลใหม่ 
 6) Windows, Office, Antivirus: โปรแกรมระบบสํารองข้อมูลสําหรับเครื่องแม่ข่ายของคณะ 

 

การให้บริการห้องสมุด 
 

 ในปีงบประมาณ 2555 ห้องสมุดป๋วยอึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการ
สนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 50,000 บาท เพื่อปรับปรุง
เว็บไซต์ของห้องสมุดให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น 
 ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดบริการสัปดาห์ละ 6 วัน คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น. และวันอาทิตย์ 
เวลา 9.00-16.00 น. ช่วงใกล้สอบและช่วงสอบเปิดเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 7 วัน คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-21.00 น. วัน
เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ห้องสมุดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป และทรัพยากรสารสนเทศ
สํารองด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon Information Portal 2.1 นอกจากนั้นยังให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
และบริการถ่ายเอกสารบทความกับห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงกับ
ต่างประเทศในกรณีท่ีผู้ใช้ต้องการในปีการศึกษา 2555 ห้องสมุดมีสถิติการให้บริการที่สําคัญ ดังนี้ 
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  ผู้ใช้ห้องสมุด จํานวน 178,456 คน 
  หนังสือยืมออก จํานวน   33,302 เล่ม 
  หนังสือรับเข้า/ปี จํานวน       903 เล่ม 
  วารสารรับเข้า/ปี จํานวน       744 ฉบับ 
 ห้องสมุดป๋วยอึ๊งภากรณ์มีฐานข้อมูลและบริการข้อมูลออนไลน์เพื่อให้บริการสืบค้นจําแนกได้ 8 ประเภท ดังนี้ 
 1) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสํานักหอสมุด (TUDBDatabase) เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทของห้องสมุดทุกแห่งที่สังกัดสํานักหอสมุด สามารถสืบค้นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ 
http://search.library.tu.ac.th 
 2) ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์ของสํานักหอสมุด (TUIDXDatabase) เป็นฐานข้อมูลบทความ
จากวารสารและหนังสือพิมพ์ของห้องสมุดทุกแห่งที่สังกัดสํานักหอสมุด สามารถสืบค้นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
เว็บไซต์ http://index.library.tu.ac.th 
 3) ฐานข้อมูลออนไลน์ EconLit เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงบอกรับโดยงบประมาณของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (full text) ของสิ่งพิมพ์ทางเศรษฐศาสตร์ท้ังที่เป็น
วารสารวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของต่างประเทศตั้งแตป่ี ค.ศ.1969-ปัจจุบัน 
 4) บริการข้อมูลออนไลน์ K-Econ Analysis ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย เป็นบริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย 
ท้ังในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูล
ท่ีกําลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 
ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจสามารถใช้ฐานนี้ได้ในห้องสมุดป๋วย อึ๊ง
ภากรณ์ โดยติดต่อขอ Username และ Password จากเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดทําการ 
 5) ฐานข้อมูล IMFeLibrary ประกอบด้วยข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International Financial 
Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOPS), Direction of Trade Statistics (DOTS), Government 
Finance Statistics (GFS),Trade and Investment และข้อมูลท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ พร้อมเนื้อหาเต็ม (full 
text) ของ International Monetary Fund (IMF) สามารถสืบค้นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีเว็บไซต์ http://elibrary-data.imf.org และ http://www.elibrary.imf.org 
 6) ฐานข้อมูล World BankeLibrary ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของ World Bank พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (full 
text) สามารถสืบค้นโดยผ่านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ี เว็บไซต์ 
http://elibrary.worldbank.org 
 7) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีสํานักหอสมุดบอกรับ เช่น Academic Search Complete, Business Source 
Complete,Journal Citation Reports,JSTOR,Matichon e-Library, NEWSCenter, Sage Journals Online, 
Scopus เป็นต้น สามารถเข้าใช้ฐานต่าง ๆ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีเว็บไซต์
http://main.library.tu.ac.th/tulib -->ฐานข้อมูลออนไลน์ -->จําแนกตามรายชื่อ จากนั้นให้เลือกฐานที่ต้องการ 
 8) ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้สถาบันการศึกษาของรัฐได้ใช้
ร่วมกัน ได้แก่ ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library, American Chemical Society Journal (ACS), 
Academic Search Premier, Communication & Mass Media Complete, Computer & Applied Science 
Complete (CASC), Education Research Complete,  H.W. Wilson (12 subjects), IEEE/IEE Electronic Library 
(IEL), ProQuest Dissertations & Theses : Full Text, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink-Journal, 
Emerald Management 175 สามารถเข้าใช้ฐานต่าง ๆ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ี
เว็บไซต์ http://main.library.tu.ac.th/tulib -->ฐานข้อมูลออนไลน์ -->จําแนกตามรายชื่อ จากนั้นให้เลือกฐานที่ต้องการ 
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 นอกจากนั้น ห้องสมุดสมุดป๋วยอึ๊งภากรณ์ยังให้บริการแนะนํา/อบรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์พร้อมสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (fulltext) ทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
 2) การใช้โปรแกรม EndNote ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทําอ้างอิง รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม พร้อม
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม (full text) เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
 3) การใช้คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธข์องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 4) การลงรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมแบบ APA (American Psychological Association Style) 
 

บุคลากร 
 

 คณาจารย์: ในปี 2555 คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจําท้ังหมด 77 คน ตามรายชื่อ และคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

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 

M.A. (Economics) Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อที ่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 

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 
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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 

มุกด์มณ ี
Mookmanee 

Ph.D. (Economics) 
Claremont Graduate University 

19. ผศ. 
Miss 

ดวงมณี 
Duangmanee 

เลาวกุล 
Laovakul 

Ph.D. (Economics) 
George Mason University 

20. อ. 
 Mr. 

ธเนศ 
Thanet 

เมฆจําเริญ  
Makjamroen 

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

21. อ. 
Mr. 

ธร 
Thorn 

ปีติดล 
Pitidol 

B.A. (Economics)  Thammasat University 
กําลังศึกษาต่อที ่University of Oxford 

22. รศ. 
Mr. 

ธรรมวิทย์ 
Thamavit 

เทอดอุดมธรรม 
Terdudomtham 

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

23. รศ.  
Mr. 

ธาตรี  
Tatre   

จันทรโคลิกา 
Jantarakolica 

Ph.D. (Econometrics) 
University of Notre Dame 

24. อ. 
Mr. 

ธีรวุฒิ  
Teerawut  

ศรีพินิจ 
 Sripinit 

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

25. อ. 
Mr. 

นนท ์
Nondh 

นุชหมอน 
Nuchmaorn 

M.Sc. Rural Development 
Ghent University, Belgium 

26. ผศ. 
Miss 

นงนุช  
Nongnuch   

สุนทรชวกานต ์
Soonthornchawakan 

Ph.D. (Economics) 
Louisiana State University 

27. ผศ. 
Mr. 

นันทวุฒ ิ
Nantavut   

พิพัฒน์เสรีธรรม 
Phipatseritham 

Ph.D. (Economics) 
University of Kentucky 

28. ผศ. 
Miss 

นิธินันท ์
Nitinant   

วิศเวศวร 
Wisaweisuan 

Ph.D. (Land Economy) 
University of Cambridge 

29. รศ. 
Miss 

นิรมล  
Niramon   

สุธรรมกิจ  
Sutummakid 

Ph.D. (Economics) 
Macquarie University, Sydney 

30. ผศ. 
Mr. 

ปกป้อง 
Pokpong   

จันวิทย์ 
Junvith 

M.A. (Economics) 
University of Massachusetts, Amherst 

31. ผศ. 
Mr. 

ประชา 
Pracha   

คุณธรรมดี 
Koonnathamdee 

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

32. รศ. 
Mr. 

ปราการ 
Prakarn  

อาภาศิลป์ 
Arphasil 

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

33. ศ. 
Mrs. 

ปราณี  
Pranee   

ทินกร 
Tinakorn 

Ph.D. (Economics) 
University of Pennsylvania 
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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 

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 

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

49. รศ. 
Mrs. 

เยาวเรศ 
Yuavares  

ทับพันธ์ุ 
Tubpun 

Ph.D. (Agricultural and Applied Economics) 
University of Minnesota 

50. อ.  
Miss 

รุ่งนภา  
Rungnapa  

โอภาสปัญญาสาร 
Opartpunyasarn 

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

51. อ. 
Mr. 

ลอยลม 
Loylom 

ประเสริฐศรี 
Prasertsri 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

52. อ. 
Miss 

วรรณวิภางค์ 
Wanwiphang  

มานะโชติพงษ ์
Manachotphong 

Ph.D. (Economics) 
University of Oxford 
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53. อ. 
Mr. 

วศิน  
Wasin  

ศิวสฤษดิ์  
Siwasarit 

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

54. อ. 
Mr. 

ศุพฤฒ ิ 
Supruet   

ถาวรยุติการต์ 
Thavornyutikarn 

Ph.D. (Economics) 
University of Leicester 

55. อ. 
Mr. 

ศุภชัย 
Supachai   

ศรีสุชาติ  
Srisuchart 

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

56. อ.  
Miss 

ศุภนิตย์  
Supanit  

ตั้งสง่าศักดิ์ศรี 
Tangsangasaksri 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

57. ผศ. 
Mr. 

ศุภัช 
Suphat  

ศุภชลาศัย 
Suphachalasai 

Ph.D. (Economics) 
Australian National University 

58. รศ. 
Mr. 

ศุภวัจน ์
Supawat  

รุ่งสุริยะวิบูลย์ 
Rungsuriyawiboon 

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

59. อ. 
Miss 

ษิฌา  
Sicha   

ทับทิมพรรณ์  
Thubdimphun 

Ph.D. (Economics) 
University of Essex 

60. ศ. 
Mr. 

สกนธ์ 
Sakon  

วรัญญูวัฒนา 
Varanyuwatana 

Ph.D. (Social Science) 
Syracuse University 

61. รศ. 
Mr. 

สมชาย  
Somchai  

สุขสิริเสรีกุล 
Suksiriserekul 

Ph.D. (Health Economics) 
University of York 

62. ผศ. 
Miss 

สายพิณ 
Saipin  

ชินตระกูลชัย 
Cintakulchai 

Ph.D. (Economics) 
University of Queensland 

63. ผศ.  
Mr. 

สิทธิกร  
Sittikorn   

นิพภยะ  
Nippaya 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

64. ผศ. 
Mr. 

สิทธิศักดิ์ 
Sittisak   

ลีลหานนท ์
Leelahanon 

Ph.D. (Economics) Texas A & M University และ 
Ph.D. (Mathematics) Mahidol University 

65. รศ. 
Mr. 

สุวินัย  
Suvinai  

ภรณวลัย 
Pornavalai 

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

66. อ.  
Miss 

สัณห์สิริ 
Sunsiree  

โฆษินทร์เดชา 
Kosindesha 

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

67. รศ. 
Mrs. 

หงษ์ฟ้า 
Hongpha  

ทรัพย์บุญเรือง 
Subboonrueng 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 

68. อ. 
Mr. 

อนิณ 
Anin   

อรุณเรืองสวัสดิ์ 
Aroonruengsawat 

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

69. ผศ. 
Mr. 

อภิชาต 
Apichat  

สถิตนิรามัย 
Satitniramai 

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

70. อ. 
Mr. 

อนันต ์
Anan 

ภาวสุทธิไพศิฐ 
Pawasutipaisit 

Ph.D. (Economics) 
University of Chicago 

71. อ. 
Mr. 

อลงกรณ์ 
Alongkorn  

ธนศรีธัญญากุล 
Tanasritunyakul 

M.A. (Economics) 
Thammasat University 
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72. รศ.  
Mrs. 

อักษรศรี 
Aksornsri  

พานิชสาส์น 
Phanishsarn 

Ph.D. (Integrated Sciences) 
Thammasat University 

73. ผศ. 
Mr. 

อาชนัน 
Archanun   

เกาะไพบูลย์ 
Kohpaiboon 

Ph.D. (Economics) 
Australian National University 

74. ศ. 
Mr. 

อารยะ  
Arayah  

ปรีชาเมตตา 
Preechametta 

Ph.D. (Regional Science) 
University of Pennsylvania 

75. รศ. 
Mrs. 

เอื้อมพร 
Euamporn 

พิชัยสนิธ (ตสาริกา) 
Phijaisanit (Tasarika) 

Ph.D. (Economics) 
University of Exeter 

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

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

 

 บุคลากรสายสนับสนุน: ข้าราชการ สาย ข สาย ค พนักงาน และลูกจ้าง มีจํานวนทั้งสิ้น 81 คน ดังนี้ 

   ข้าราชการ   22  คน 
   พนักงานมหาวิทยาลัย  10  คน 
   พนักงานเงินรายได้คณะ  34  คน 
   ลูกจ้างประจําหรือเทียบเท่า  15  คน 
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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 2554 ปีการศึกษา 2555 

คะแนน 
การประเมิน* 

ระดับ 
คะแนน 

การประเมิน* 
ระดับ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 2.00 ต้องปรับปรุง 4.00 ดี 

2. การผลิตบัณฑิต 4.31 ดี 4.08 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.75 ดี 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 4.88 ดีมาก 4.55 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2.25 ต้องปรับปรุง 3.00 พอใช้ 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 ดี 3.33 พอใช้ 

7. การบริหารและการจัดการ 2.25 ต้องปรับปรุง 4.13 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี 4.00 ดี 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.81 พอใช้ 5.00 ดีมาก 

97. องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.) 3.48 พอใช้ 4.86 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบทั้งหมด 3.74 ดี 4.18 ดี 
 

 *คะแนนเต็ม 5.00 
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 คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 13 เรื่อง การศึกษากับการสร้างสังคม
สันติประชาธรรม โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม เมื่อวันศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง ศ.101 ชั้น 1 
คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ ในงานได้มีการมอบรางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์     
รุ่นใหม่ท่ีมีผลงานดีเด่น ประจําปี 2556” โดยได้รับเกียรติจาก มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ขึ้นมอบรางวัลให้แก่               
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที ่13  
เรื่อง การศึกษากับการสร้างสังคมสันตปิระชาธรรม 

วันที ่8 มีนาคม 2556 
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 คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ University of Wisconsin-Madison ในการจัดงานประชุม 
Handbook of Southeast Asian Economics ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 
กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faculty of Economics, Thammasat University, Thailand and Chung-Hua Institution for 
Economic Research, Taiwan have made a research collaboration on the feasibility study of economic 
cooperation agreement (ECA) between Thailand and Taiwan. The research project is financially 
supported by Taipei Economic & Cultural Office in Thailand. 
 Mr. Henry M. J. Chen, the Representative of Taipei Economic & Cultural Office in Thailand 
delivered the signed MOU to Associate Professor Dr. Bhanupong Nidhiprabha, the Dean of Faculty of 
Economics, Thammasat University. 
 
 
 
 
 
 
 

A Research Collaboration on the Feasibility Study of Economic Cooperation 
Agreement (ECA) Between Facility of Economics, Thammasat University  

and Chung-Hua Institution for Economic Research, Taiwan 
วันที ่25 มกราคม 2556 

คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเป็นเจา้ภาพกับ University of Wisconsin-Madison  
จัดงานประชุม Handbook of Southeast Asian Economics 

วันที ่22-23 มนีาคม 2556 
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 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyoto University 
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมาเยือนคณะพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ Masyhudi Muqorobin, M.Ec., Ph.D., Akt., Head, Department of 
Economics ผู้แทนจาก Faculty of Economics, Universitas Muhammadiyah, Yogyakata ประเทศอินโดนีเซีย 
พร้อมผู้แทนนักศึกษา เดินทางมาเยี่ยมชมคณะ และเผยแพร่หลักสูตรการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรบัคณะผู้แทนจาก Kyoto University 
วันที ่27 กุมภาพันธ ์2556 

การต้อนรบัคณะผู้แทนจาก Faculty of Economics,  
Universitas Muhammadiyah, Yogyakata 

วันที ่6 กุมภาพันธ ์2556 



รายงานประจําปี 2555 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

54 

 
 
 
 
 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2555 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
 1. ทุนสําหรับนักศึกษาเลือกเข้าศึกษาท่ีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับท่ี 1 
 2. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีรบัทุนการศึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2555 

วันที ่19 กุมภาพันธ ์2556 



 

 

 



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 


	AR55_All.pdf
	AR55_หน้าปก[1].pdf
	AR55_รองปก.pdf
	AR55_Content.pdf
	AR55_Dean.pdf
	AR55_TextWithPic_1-8.pdf
	AR55_TextWithPic_9-12.pdf
	AR55_TextWithPic_13-50.pdf
	AR55_TextWithPic_51-54.pdf
	AR55_หลังปก[2].pdf

	AR55_TextWithPic_32.pdf
	AR55_TextWithPic_37.pdf



