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สารจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร1 
 

 

คณะผู(บริหารชุดป2จจุบันได(เข(ารับหน(าที่การบริหารคณะฯ ตั้งแตBวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 

2560 และจะครบเทอมในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 นี้ ตลอด 3 ปPของการบริหารในชBวงดังกลBาว 

คณะเศรษฐศาสตรTต(องเผชิญกับป2ญหาจากภายนอก เชBน ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี (Disruptive Technology) การเข(าสูBสังคมสูงวัยของสังคมไทย รวมทั้งป2ญหาภายในของ

คณะฯ เชBน ป2ญหาการประสานงานระหวBางวิทยาเขตและระหวBางอาคารที่หBางกันมากที่รังสิต 

การพัฒนาอาจารยTและเจ(าหน(าที่รุBนใหมBให(ทันกับการเกษียณออกไปของบุคลากรรุBนเกBา 

เปmนต(น 

          รายงานฉบับนี้ได(สรุปผลการดำเนินงาน การแก(ป2ญหา และการพัฒนาที่เกิดขึ้น

ในรอบปP 2562 โดยคณะผู(บริหารชุดป2จจุบัน 

          ในปPนี้ทางคณะฯ ได(เริ่มจัดการเรียนการสอนวิชา EC200 Data Science 

for Economic Analysis เพื ่อให(นักศึกษาก(าวทันกับยุคความเปลี ่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี และกำลังเตรียมการในการเจรจาความรBวมมือกับหนBวยงานภายนอก เพื่อ

รองรับการเปyดวิชาการฝ{กงาน (internship)  ในด(านการรับนักศึกษา ภายใต(แรงกดดันของ

ยอดการสมัครของนักศึกษาที่ลดลงอยBางตBอเนื่องและการแขBงขันที่สูงขึ ้น คณะก็ยังคง

สามารถรับนักศึกษาโครงการ B.E. ได(เกินเป�าหมาย สBวนโครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย

และบัณฑิตศึกษาได(ใกล(เคียงกับเป�าหมาย 

          ในด(านการสBงเสริมการวิจัย คณะฯ ได(ปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัยของคณะฯ ให(

สามารถสนับสนุนการบริหารศูนยTวิจัยความเปmนเลิศได(แล(ว ซึ่งทำให(ขณะนี้มีศูนยTวิจัยความเปmนเลิศในแบบ clusters เกิดขึ้นแล(วถึง 

4 ศูนยT ซึ่งจะเปmนกลไกสำคัญในการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การเพิ่มผลงานการตีพิมพT และสร(างคณาจารยTนักวิจัยรุBน

ใหมBๆ ในอนาคต ซึ่งป2จจุบัน ศูนยTวิจัยนโยบายด(านเศรษฐกิจสีเขียว และศูนยTวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ก็นับวBาเปmน

ศูนยTที่ได(รับการยอมรับอยBางสูงในวงวิชาการและสังคม 

          ด(านการบริหารบุคลากร มีการปรับลดขั้นตอนการขอตำแหนBงวิชาการภายในคณะฯ เพื่อเพิ่มความคลBองตัวและลดเวลาใน

การพิจารณา ซึ่งในปPที่ผBานมาได(รับการอนุมัติตำแหนBงวิชาการ 6 ทBาน และอยูBในกระบวนการพิจารณาจากกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอีก 5 ทBาน มีการปรับปรุงระบบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ(าหน(าที่ทุกสายให(เปmนระบบเดียวกันไมBวBาจะเปmน

โครงการเลี้ยงตนเองหรือไมB เพื่อให(เกิดความเสมอภาค ปรับปรุงระบบการให(เงินรางวัลบนฐานของคะแนนประเมินจากการ

ปฏิบัติงานและการสร(างรายได(ให(คณะฯ ทางด(านการจัดการป2ญหาเจ(าหน(าที่เกษียณอายุ มีการเพิ่มตำแหนBงพนักงานอาวุโส เพื่อให(

บุคลากรระดับหัวหน(างานที่ใกล(เกษียณอายุ สามารถเปyดทางให(รุBนน(องขึ้นมาเปmนหัวหน(างานและเรียนรู(งาน และทำให(การสBงตBอ

งานและประสบการณTไมBขาดชBวง 

          สำหรับด(านการจัดการด(วยเทคโนโลยี คณะฯ ได(มีการปรับให(มีการใช(ระบบเอกสารด(วย google form ซึ่งชBวยเพิ่มความ

แมBนยำ รวดเร็วของการเก็บและประมวลข(อมูลตBางๆ ใช(ระบบการประเมินการสอนอาจารยTและหลักสูตรทางออนไลนT ที ่มี

ประสิทธิภาพมากกวBาระบบกระดาษ ด(านการบริหารการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งสองโครงการป2จจุบันทำผBานระบบ 

Moodle ของคณะฯ อยBางเต็มรูปแบบ ทำให(การสื่อสารทั้งระดับโครงการ ระดับรายวิชา รวมทั้งการจัดการเอกสารตBางๆ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการ B.E. มีการจัดซื้อตำราและแบบฝ{กหัดออนไลนTจากสำนักพิมพTตBางประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งเหมาะกับ

การใช(กับอุปกรณT iPad และ smartphone ที่นักศึกษาสBวนใหญBใช( รวมทั้งการเพิ่มชBองทางการสื่อสารภายในกลุBมคณาจารยT 

เจ(าหน(าที่คณะ คณาจารยTเกBา ศิษยTเกBา และผู(สนใจกิจกรรมภายนอก ด(วย Line group และ Facebook ของคณะฯ      
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ทางด(านกายภาพ นอกเหนือจากการปรับปรุงห(องน้ำที่ทBาพระจันทรTเพื่อแก(ป2ญหาแตกรั่ว ให(ทันสมัยมีสุขอนามัยที่ดีที่

เสร็จไปแล(วนั้น ในปPที่ผBานมาก็ได(ทำการปรับปรุงห(องพักอาจารยTที่ทBาพระจันทรTบริเวณชั้นสี่ด(านติดพิพิธภัณฑสถานแหBงชาติ ซึ่ง

เดิมมีลักษณะ ปyดทึบ อับชื ้น ให(มีหน(าตBาง กระจกเปyดโลBง และทันสมัย ออกแบบและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการสร(าง          

Co-working space และ Data Science Lab สำหรับทั้งสองวิทยาเขต ซึ่งจะเริ่มกBอสร(างได(ในต(นปP 2563 นี้ และออกแบบและ

จัดสรรงบประมาณสำหรับ Smart classroom ที่ทBาพระจันทรT รวมทั้งการจ(างอาศรมศิลป�เข(ามาชBวยออกแบบอาคารใหมBบนพื้นที่

ลานจอดรถที่อยูBเยื้องกับอาคารเดือนซึ่งจะเชื่อมตBอกับอาคารเดือนที่รังสิต แบบดังกลBาวจะเสนอให(กับทางกายภาพมหาวิทยาลัย

พิจารณาบรรจุเปmนสBวนหนึ่งของแผนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยในต(นปP 2563 นี้ ซึ่งจะเปmนอาคารที่ชBวยให(คณาจารยTของคณะฯ ได(

ทำงานในอาคารที่เปmนชุดเดียวกันที่รังสิต แทนสองอาคารที่แยกหBางกัน 1.5 กิโลเมตรเชBนป2จจุบัน ทั้งยังจะเปmนที่รวมของศูนยTวิจัย 

cluster ตBางๆ ในอนาคต รวมทั้งเอื้อให(การจัดการสอนและวิจัยด(าน data science รBวมกับคณะวิทยาศาสตรTมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

ทางด(านกิจกรรมนักศึกษา ก็นับได(วBาคณะเศรษฐศาสตรTมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ชBวยเสริมศักยภาพทั้งด(านวิชาการและ

ทักษะชีวิตมากที่สุดคณะหนึ่ง ในปPที่ผBานมาได(ทำการจัดสร(างห(องซ(อมดนตรี สำหรับวง Econ Band ซึ่งกิจกรรมตBางๆ ของคณะฯ 

ก็ได(รับความรBวมมือทั้งด(านงบประมาณ กำลังคน และความชBวยเหลือด(านองคTความรู(จากศิษยTเกBา และสมาคมเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรTอยBางดียิ่ง 

ผมในฐานะคณบดี ต(องขอขอบพระคุณ คณะผู(บริหาร คณาจารยT และเจ(าหน(าที่ของคณะเศรษฐศาสตรTทุกทBาน ที่ได(ให(

ความรBวมมือและทุBมเทแรงกายแรงใจในการฝ�าฝ2นอุปสรรคตBางๆ มาตลอด 3 ปP ที่ผBานมา และรBวมกันผลักดันให(คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ยังคงความเปmนหนBวยงานที่เปmนผู(นำในการผลิต บัณฑิตที่มี “ความจริง ความงาน และความดี” ตาม

ปณิธานของ ศาสตราจารยT ดร.ป�วย อึ๊งภากรณT และผลิตองคTความรู(ทางวิชาการที่จำเปmนตBอการออกแบบนโยบายทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศให(มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปmนธรรมสืบไป  

 

 

 

 

(รองศาสตราจารยT ดร.ชยันตT ตันติวัสดาการ) 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตรT 
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรTและการเมืองกBอตั้งขึ ้น ในระยะแยกเปyดสอนระดับ

ปริญญาตรีเพียงสาขาเดียวคือ สาขานิติศาสตรT ได(รับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต 

(ธ.บ.) ในภาค 5 และภาค 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต มีวิชาเศรษฐศาสตรTอยูB 

2 วิชา คือ วิชาเศรษฐศาสตรT และวิชาลัทธิเศรษฐกิจ โดยมีศาสตราจารยT ดร.เดือน 

บุนนาค เปmนผู(สอนวิชาเศรษฐศาสตรTเปmนคนแรก 

พ.ศ. 2492 

    วันที่ 14 มิถุนายน 2492 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรTยกเลิกระบบการสอนแบบ

ธรรมศาสตรบัณฑิต และเปลี ่ยนโครงสร(างโดยการจัดตั ้งคณะจำนวน 4 คณะ 

ประกอบด(วย คณะนิติศาสตรT คณะรัฐศาสตรT คณะพาณิชยศาสตรTและการบัญชี และ

คณะเศรษฐศาสตรT ซึ ่งเปmนคณะเศรษฐศาสตรTแหBงแรกของประเทศไทย โดยมี

ศาสตราจารยT ดร.เดือน บุนนาค เปmนคณบดีคนแรก และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 

ศาสตราจารยT ขุนประเสริฐศุภมาตรา ได(รับการแตBงตั้งเปmนคณบดีคณะเศรษฐศาสตรT 

กันยายน พ.ศ. 2507 

    ศาสตราจารยT ดร.ป�วย อึ๊งภากรณT ผู (วBาธนาคารแหBงประเทศไทย เข(ารับ

ตำแหนBงคณบดีคณะเศรษฐศาสตรT ซึ ่งได(ดำเนินภารกิจสำคัญ คือ การสร(าง

อาจารยTประจำ โดยการขอตำแหนBงอาจารยTประจำเพิ่ม ติดตBอหาทุนศึกษาตBอ

ตBางประเทศ หาอาจารยTชาวตBางประเทศมาชBวยงาน และชBวยวางหลักสูตรให(

ทันสมัย โดยได(รับความชBวยเหลือจากมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอรT 

พ.ศ. 2508 

    เปyดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตรT ภาคค่ำ 

พ.ศ. 2509 

     ประกาศใช(หลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตรTที ่ได(มาตรฐานหลักสูตรแรกใน

ประเทศไทย ประกอบด(วย 4 สาขาวิชา คือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตรT สถิติเศรษฐศาสตรT 

การเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตรTประยุกตT 
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พ.ศ. 2512 

    เปyดสอนหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรT ภาษาอังกฤษ ซึ ่งเปmนหลักสูตร

นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทย 

พ.ศ. 2515  

     เปyดสอนภาษาอังกฤษของโครงการปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคภาษาไทย 

โดยสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตรT จำนวน 8 วิชา เปmนภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2536 

    เปyดโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยสอนเปmนภาษาอังกฤษทุกวิชา 

พ.ศ. 2540  

    เปyดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรTธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาเอก 

สาขาเศรษฐศาสตรT 

พ.ศ. 2545 

    เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่ศูนยTรังสิต 

พ.ศ. 2554 

    รBวมกับคณะนิติศาสตรT เปyดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติเศรษฐศาสตรTการค(าระหวBางประเทศ 
 

พ.ศ. 2557 

    คณะเศรษฐศาสตรTได(รับการกBอตั้งครบรอบ 65 ปP 

พ.ศ. 2558 

    จัดโครงการรำลึก 100 ปP ชาตกาล ป�วย อึ๊งภากรณT 
 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 

     ครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตรT ปPที ่ 70 และจัดงานเดิน-วิ ่ง 70 ปP 

เศรษฐศาสตรT ธรรมศาสตรT 
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“เปMนเลิศ เปMนธรรม รOวมนำสังคม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

วสัิยทศัน์ 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ผลิตงานวิชาการและงานวิจัยท่ี

เปMนท่ียอมรับ และรOวมนำการพัฒนาประเทศสูOเปZาหมาย

การพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังอยูOในอันดับท่ี 201-250 ของ 

QS World University Rankings by Subject 

“Economics and Econometrics” 

พนัธกจิ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปMนเลิศทางวิชาการ  

มีทักษะและความรูzท่ีสามารถแกzป{ญหาทาง

เศรษฐกิจใหzกับสังคม 
 

2. ผลิตงานวิชาการ และงานวิจัยท่ีชOวยในการ

กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและเปMนท่ียอมรับใน

ระดับสากล  
 

3. ใหzบริการวิชาการดzานเศรษฐศาสตร1กับสังคม 
ค่านิยม 
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คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร1 
 

 ในการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตรTในด(านการบริหารจัดการศึกษานั้น คณะเศรษฐศาสตรTจะทำการ

สรรหาคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตรT ซึ่งประกอบด(วย ผู(ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตBงต้ัง โดยมีคณบดีเปmนประธานกรรมการ 

 

1. รองศาสตราจารยT ดร.ชยันตT  ตันติวัสดาการ  ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยT ดร.พรายพล  คุ(มทรัพยT   กรรมการ 

3. นายชนินทT  วBองกุศลกิจ    กรรมการ  

4. ดร.พิพัฒนT  เหลืองนฤมิตชัย    กรรมการ 

5. นายเจษฎา  สุขทิศ     กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยT ดร.วรากรณT  สามโกเศศ  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยT ดร.นิพนธT  พัวพงศกร   กรรมการ 

8. นางสาวจุฑาศรี  คูวินิชกุล    กรรมการ 

9. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ปกป�อง  จันวิทยT   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยT ดร.เกรียงไกร  เตชกานนทT  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยT ดร.อภิชาต  สถิตนิรามัย  กรรมการ 

12. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.ธร  ปPติดล   กรรมการ 

13. รองศาสตราจารยT หงษTฟ�า  ทรัพยTบุญเรือง   กรรมการ 

14. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.เฉลิมพงษT  คงเจริญ  กรรมการ 

15. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.ชโลทร  แกBนสันติสุขมงคล  กรรมการ 

16. นางวันเพ็ญ  เนตรรุBง     เลขานุการ 
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ผูzบริหารคณะเศรษฐศาสตร1 
 

1. รองศาสตราจารยT ดร.ชยันตT  ตันติวัสดาการ  คณบดี 

2. รองศาสตราจารยT หงษTฟ�า  ทรัพยTบุญเรือง  รองคณบดีฝ�ายบริหาร 

3. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.เฉลิมพงษT  คงเจริญ  รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา 

4. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.ชโลทร  แกBนสันติสุขมงคล รองคณบดีฝ�ายวิชาการ  

5. รองศาสตราจารยT ดร.กิริยา  กุลกลการ  รองคณบดีฝ�ายการนักศึกษา 

6. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.ชญานี  ชวะโนทยT  รองคณบดีฝ�ายวิเทศสัมพันธT 

7. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.มณเฑียร  สติมานนทT  ผู(ชBวยคณบดี 

8. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.วศิน  ศิวสฤษด์ิ  ผู(อำนวยการคณะทำงานโครงการปริญญาตรี  

ภาคภาษาไทย  

9. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.พงษTธร  วราศัย  ผู(อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรนานาชาติ 

10. ศาสตราจารยT ดร.ศุภวัจนT  รุBงสุริยะวิบูลยT  ผู(อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

11. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.อนิณ  อรุณเรืองสวัสด์ิ ผู(อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรTธุรกิจ  

(MBE) 

12. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.อนิณ  อรุณเรืองสวัสด์ิ ผู(อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตรTการค(า 

      ระหวBางประเทศ (TITLE) 

13. รองศาสตราจารยT ดร.พีระ  เจริญพร  ผู(อำนวยการศูนยTบริการวิชาการเศรษฐศาสตรT 

(ERTC) 

14. ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.ณัฐพงษT  พัฒนพงษT  ผู(อำนวยการคณะทำงานวิจัย 

15. อาจารยT ดร.เกียรติอนันตT  ล(วนแก(ว   ผู(อำนวยการคณะทำงานสัมมนาและเผยแพรB 

16. อาจารยT ดร.เกียรติอนันตT  ล(วนแก(ว   ผู(อำนวยการคณะทำงานจัดการองคTความรู(และ 

ส่ือสารสาธารณะ 

17. รองศาสตราจารยT ดร.จุฑาทิพยT  จงวนิชยT  บรรณาธิการวารสาร Thailand and the World  

Economy  

18. ผู(ชBวยศาสตราจารยT สิทธิกร  นิพภยะ  บรรณาธิการเศรษฐสาร 

19. รองศาสตราจารยT ดร.เกรียงไกร  เตชกานนทT  ผู(แทนอาจารยT 

20. นางวันเพ็ญ  เนตรรุBง    เลขานุการคณะ 
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ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.กิตติชัย แซOลี ้    รองศาสตราจารย1 ดร.ชยันต1 ตันติวัสดาการ 

Ph.D. Economics      Ph.D. Economics 

(University of Wisconsin-Madison, USA)   (University of British Columbia, Canada) 

รองศาสตราจารย1 ดร.กิริยา กุลกลการ    ผูzชOวยศาสตราจารย1 ชล บุนนาค 

Ph.D. Agricultural and Applied Economics   M.A. Development Economics 

(University of Wisconsin-Madison, USA)   (University of East Anglia, UK) 

อาจารย1 กุศล เลี้ยวสกุล     ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ชโลทร แกOนสันติสุขมงคล 

M.A. Economics      Ph.D. Energy and Resources 

(Thammasat University, Thailand)    (University of California at Berkeley, USA) 

รองศาสตราจารย1 ดร.เกรียงไกร เตชกานนท1   รองศาสตราจารย1 ดร.ชัยยุทธ ป{ญญสวัสดิ์สุทธิ ์

Ph.D. Economics      Ph.D. Agricultural and Applied Economics 

(Hiroshima University, Japan)    (University of Wisconsin-Madison, USA)  

อาจารย1 ดร.เกียรติอนันต1 ลzวนแกzว    อาจารย1 ชานนทร1 เตชะสุนทรวัฒน1 

Ph.D. Economics (The Australian National   On Ph.D. Study 

University, Australia)     Leave at University of The International 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.แกzวขวัญ ตั้งติพงศ1กูล   Master and Doctorate in Economic 

Ph.D. Economics      Analysis (IDEA) 

(University of Hawaii at Manoa, USA)   (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain) 

รองศาสตราจารย1 ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ1   อาจารย1 ณพล สุกใส 

Ph.D. Economics (Southern Illinois    M.A. Economics 

University at Carbondale, USA)    (Thammasat University, Thailand) 

รองศาสตราจารย1 ดร.จุฑาทิพย1 จงวนิชย1   ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 พัฒนพงษ1 

Ph.D. Economics (The Australian National   Ph.D. Regional Science/Regional Economic  

University, Australia)     (Cornell University, USA)  

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.เฉลิมพงษ1 คงเจริญ   ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.เณศรา สุขพาณิช 

Ph.D. Economics      Ph.D. Economics 

(Michigan State University, USA)    (Indiana University, USA) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ชญานี ชวะโนทย1   อาจารย1 ดร.ดมิศา มุกด1มณี 

Ph.D. Economics      Ph.D. Economics 

(Cornell University, USA)     (Claremont Graduate University, USA) 

รองศาสตราจารย1 ดร.ชนินทร1 มีโภคี    ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

Ph.D. Economics      Ph.D. Economics 

(University of Kansas, USA)    (George Mason University, USA) 

 

อาจารย1ประจำคณะเศรษฐศาสตร1 



                 Annual Report 2019 

       Faculty of Economics, Thammasat University 

 

9 

 

อาจารย1 ถิรภาพ ฟ{กทอง     รองศาสตราจารย1 ดร.นิรมล สุธรรมกิจ   

M.A. Economics      Ph.D. Economics   

(Thammasat University, Thailand)    (Macquarie University, Australia)  

อาจารย1 ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ    ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ประชา คุณธรรมด ี

Ph.D. Social Policy     Ph.D. Economics (The University of 

(University of California at Berkeley, USA)   Tennessee at Knoxville, USA) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ธร ป�ติดล    อาจารย1 ป�ยะวงศ1 ป{ญจะเทวคปุต1 

Ph.D. Social Study     On Ph.D. Study Leave at University of 

(University of Oxford, UK)     Florida, USA 

อาจารย1 ธันย1ชนก นันทกิจ     อาจารย1 พงศ1พลิน ยิ่งชนม1เจริญ 

M.A. Economics      BSc Economics and MSc Economics 

(Thammasat University, Thailand)    (University of Manchester, UK)  

รองศาสตราจารย1 ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา   ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.พงษ1ธร วราศัย 

Ph.D. Quantitative Economics    Ph.D. Economics (Erasmus Universiteit 

(University of Notre Dame, USA)    Rotterdam, The Netherlands)  

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ    อาจารย1 พนิต วัฒนกูล 

Ph.D. Economics (University of North   On Ph.D. Study Leave at University of  

Carolina at Chapel Hill, USA)    North Carolina at Chapel Hill, USA 

รองศาสตราจารย1 ดร.นงนุช สุนทรชวกานต1   ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 

Ph.D. Economics (Louisiana State    Ph.D. Economics 

University and A&M College, USA)    (University of Oxford, UK) 

อาจารย1 นนท1 นุชหมอน     อาจารย1 พลอย ธรรมาภิรานนท1 

International Master of Science in Rural   MSc State, Society and Development 

Development (Erasmus Mundus Programme)  (University of London, UK) 

(Ghent University, Belgium; Wageningen   อาจารย1 ดร.พิจิตรา ประภัสสรมน ู

University of Berlin, Germany; Slovak   Ph.D. Economics 

University of Agriculture in Nitra, Slovakia)   (Iowa State University, USA)  

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.นภนต1 ภุมมา    อาจารย1 พิชญ1 จงวัฒนากุล 

Ph.D. – MSc Economics     M.A. Economics 

(The University of Utah, USA)    (Thammasat University, Thailand) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน1เสรีธรรม  ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย1 

Ph.D. Economics      Ph.D. Economics 

(University of Kentucky, USA)    (University of Washington, USA)  

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.นิธินันท1 วิศเวศวร   อาจารย1 พีรพัฒน1 เภรีรัตนสมพร 

Ph.D. Land Economy     On Ph.D. Study Leave at University of 

(University of Cambridge, UK)    Warsaw, Poland 
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รองศาสตราจารย1 ดร.พีระ เจริญพร    อาจารย1 วีระวัฒน1 ภัทรศักดิ์กำจร  

Ph.D. Economics      M.A. Economics  

(Hiroshima University, Japan)    (Thammasat University, Thailand)  

อาจารย1 เพ็ชรธรินทร1 วงศ1เจริญ    อาจารย1 ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต1 

M.A. Economics      Ph.D. Economics 

(Thammasat University, Thailand)    (University of Leicester, UK) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ภัททา เกิดเรือง   ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

Ph.D. Economics      Ph.D. Economics 

(University of Minnesota, USA)    (University of Hawaii at Manoa, USA) 

อาจารย1 ภานุพงศ1 ศรีอุดมขจร    อาจารย1 ศุภนิตย1 ตั้งสงOาศักดิ์ศรี 

M.A. Economics      M.A. Economics (Virginia Polytechnic 

(Thammasat University)     Institute and State University, USA) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล   ศาสตราจารย1 ดร.ศุภวัจน1 รุOงสุริยะวิบูลย1 

Ph.D. Economics (Australian National   Ph.D. Energy and Environmental Economics 

University, Australia)     (Pennsylvania State University, USA) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ภูรี สิรสุนทร    ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ษิมา ทับทิมพรรณ1 

Ph.D. Economics (Australian National   Ph.D. Economics  

University, Australia)     (University of Essex, UK) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.มณเฑียร สติมานนท1   รองศาสตราจารย1 ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล 

Ph.D. Economics      Ph.D. Economics 

(Michigan State University, USA)    (University of York, UK) 

อาจารย1 ดร.รุOงนภา โอภาสป{ญญาสาร    อาจารย1 สัณห1สิรี โฆษินทร1เดชา 

Ph.D. Economics      M.A. Economics 

(University of Nottingham, UK)    (Thammasat University, Thailand) 

อาจารย1 ลอยลม ประเสริฐศร ี    ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย 

On Ph.D. Study Leave at University of   Ph.D. Economics 

East Anglia, UK      (University of Queensland, Australia) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.วรรณวิภางค1 มานะโชติพงษ1  ผูzชOวยศาสตราจารย1 สิทธิกร นิพภยะ 

Ph.D. Economics      M.A. Economics 

(University of Oxford, UK)     (Thammasat University, Thailand) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์    รองศาสตราจารย1 หงษ1ฟZา ทรัพย1บุญเรือง 

Ph.D. Economics (University of North   M.A. Economics 

Carolina at Chapel Hill, USA)    (Thammasat University, Thailand)  
อาจารย1 วานิสสา เสือนิล     ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.อนันต1 ภาวสุทธิไพศิฐ 

On Ph.D. Study Leave at Australian   Ph.D. Economics 

National University (AUN), Australia   (University of Chicago, UK) 
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ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์   Dr. Brian Patrick Kennedy 

Ph.D. Agricultural and Resource Economics  Ph.D. Economics 

(University of California at Berkeley, USA)   (George Mason of University, USA) 

รองศาสตราจารย1 ดร.อภชิาต สถิตนิรามัย   Dr. Eric Donald Ramstetter 

Ph.D. Development Studies    Ph.D. Economics 

(University of Wales, Swansea UK)    (University of Colorado, USA) 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 อลงกรณ1 ธนศรีธัญญากุล 

On Ph.D. Study Leave at Australian 

National University (ANU), Australia) 

รองศาสตราจารย1 ดร.อักษรศรี พานิชสาส1น 

Ph.D. Integrated Sciences 

(Thammasat University, Thailand) 

รองศาสตราจารย1 ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย1 

Ph.D. Economics (The Australian 

National University, Australia)  
ศาสตราจารย1 ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

Ph.D. Regional Sciences 

(University of Pennsylvania, UK) 

อาจารย1 อิสร1กุล อุณหเกต ุ

M.A. Economics 

(Chulalongkorn University, Thailand) 

ศาสตราจารย1 ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ 

Ph.D. Economics 

(University of Exeter, UK)  
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กิจกรรมสำคัญ ในรอบป� พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได (จ ัดงานเดิน-ว ิ ่ง 70 ปP 

เ ศ รษฐศาสตร T  ธ ร รมศาสตร T  TU Econ Run 2019 

ว ัตถ ุประสงค Tของการจ ัดงานเพ ื ่อนำรายได (หล ังหัก

คBาใช(จ Bายแล(ว (รายได(ส ุทธิ) เข(ากองทุนพัฒนาคณะ

เศรษฐศาสตรTเพื ่อใช(ในการพัฒนา และปรับปรุงงาน

กายภาพของคณะ (สร(างห(อง Data Sciences Lab สร(าง 

Co-learning Space และ Co-working Space ฯลฯ) 

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตรT ยังมีการจัดกิจกรรม

แสดงมุทิตาจิตตBออาจารยTอาวุโส ณ คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ศูนยTรังสิต 

      เมื ่อวันที ่ 14 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได(จ ัดงานวันครบรอบการ

สถาปนาคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ปPที่ 

70 จัดขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT 

ทBาพระจันทรT  

      คณบดีคณะเศรษฐศาสตรT พร(อมด(วยคณาจารยTและ

บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตรT สักการะสิ ่งศักดิ์สิทธิ์

ภายในมหาวิทยาลัย และทำบุญพิธีสงฆTในชBวงเช(า และ

รับประทานอาหารกลางวันรBวมกัน พร(อมแสดงมุทิตาจิต

ตBออาจารยTอาวุโส 
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        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ตลาดหลักทรัพยTแหBง

ประเทศไทย รBวมกับมูลนิธิรBมฉัตร, สมาคมประกันชีวิต

ไทย, คณะเศรษฐศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, 

คณะเศรษฐศาสตร1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1 และ

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภTสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการแขBงขันเศรษฐศาสตรT

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปP 2562 ระดับอุดมศึกษา 

(ครั ้งที ่ 7) ณ จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย เพื ่อสBงเสริม

โอกาสให(นิสิต นักศึกษา มีเวทีในการเรียนรู(และพัฒนา

ความรู(ความสามารถของตนเองด(านเศรษฐศาสตรT   

 

        เม ื ่อว ันท ี ่  24 มกราคม 2562 คณะเศรษฐศาสตรT  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปP 2562 

“Econ Symposium 2019” ในหัวข(อ “นวัตกรรมพลิกโลก: 

การเปล ี ่ยนผ Bานและความท (าทายของประเทศไทย” ณ 

หอประชุมศาสตราจารยTสังเวียน อินทรวิชัย ชั ้น 7 อาคาร B 

ตลาดหลักทรัพยTแหBงประเทศไทย สำนักงานใหญB  

        ซ ึ ่ งภายในงานจะม ีการนำเสนอบทความว ิจ ัยจาก

คณาจารยTในหัวข(อที่เกี่ยวข(องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ 

พลิกโลก (distruptive technology) เพื่อเปmนการแลกเปลี่ยน

องคTความรู(แกBสังคมเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบทางลบที่จะ

เกิดขึ้น พร(อมทั้งรBวมกำหนดทิศทางในการดำเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
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คณะเศรษฐศาสตร T ได (ดำเน ินการปร ับปรุง

ทางด(านกายภาพ ที่นอกเหนือจากการปรับปรุงห(องน้ำทBา

พระจันทรTเพื่อแก(ป2ญหาแตกรั่ว ให(ทันสมัยมีสุขอนามัยที่ดี

ที่เสร็จไปแล(วนั้น ในปPที่ผBานมาก็ได(ทำการปรับปรุงห(องพัก

อาจารยTทีท่BาพระจนัทรTบริเวณชั้นสี่ด(านติดพิพิธภณัฑสถาน

แหBงชาติ ออกแบบและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการสร(าง 

Co-working space และ Data Scienc Lab รวมทั้งการ

จ(างอาศรมศิลป�เข(ามาชBวยออกแบบอาคารใหมBบนพื้นที่

ลานจอดรถที่อยู Bเยี ้องกับอาคารเดือนซึ่งจะเชื ่อมตBอกับ

อาคารเดือนที่รังสิต 

งานกายภาพคณะเศรษฐศาสตร1 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตรTได(มีการดำเนินการปรับปรุงด(านภายภาพ ทั้งที่ทBาพระจันทรT และศูนยTรังสิต ในปP 2562 ดังนี้ 

v ทOาพระจันทร1 

Ø ดำเนินการแลzวเสร็จ 

§ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ห(องน้ำ) 

§ ปรับปรุงห(องพักอาจารยT ศ.428-431 

 

Ø อยูOระหวOางดำเนินการ 

§ Co-Working Space นักศึกษา 

§ Smart Classroom 

§ Data Science Lab 

§ ปรับปรุงห(องสมุดป�วย อึ๊งภากรณT 

 

v รังสิต 

Ø ดำเนินการแลzวเสร็จ 

§ ห(องซ(อมดนตรี อาคารเดือนฯ 

Ø อยูOระหวOางดำเนินการ 

§ ปรับปรุงฝ�าเพดาน อาคารเดือนฯ 

§ Data Science Lab อาคารเดือนฯ 

§ Co-Working Space นักศึกษา 

§ กBอสร(างอาคารใหมB 

 

 

 



                 Annual Report 2019 

       Faculty of Economics, Thammasat University 

 

15 

ผลงานและรางวัลที่สำคัญของอาจารย1และนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย1 ดร.ชัยยุทธ ป{ญญสวัสดิ์สุทธิ์ 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

อาจารย1 ดร.เกียรติอนันต1 ลzวนแกzว 

อาจารยTคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT 

รางวัลผู(ได(รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญBผBานสำนักงานศูนยTวิจัย 

และให(คำปรึกษาแหBงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT  

เนื่องในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ประจำปP 2562 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

อาจารย1ไดzรับรางวัล 

ศาสตราจารย1 ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

อาจารยTคณะเศรษฐศาสตรT และผู(อำนวยการศูนยTวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม  

คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT 

ได(รับรางวัลสภาวิจัยแหBงชาติ “นักวิจัยดีเดBนแหBงชาติ สาขาเศรษฐศาสตรT ประจำปP 2562” 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหBงชาติ (วช.) 

เนื่องในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ประจำปP 2562 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
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นักศึกษาไดzรับรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายอลงกรณ1 คลOองแคลOว 

(ทีมโครงการ “Bio No.1”)  

ได(รับรางวัลชนะเลิศ PTT Star Team 

จากโครงการแขBงขัน Young Financial Star Competition (YES) 2019 

จัดโดย ตลาดหลักทรัพยTแหBงประเทศไทย รBวมกับ บรษิัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 

นายสุวัฒน1 แซOอึ้ง 

(ทีมโครงการ “Bio Diapers”)  

ได(รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง PTT Star Team 

จากการแขBงขัน Young Financial Star Competition (YES) 2019 

จัดโดย ตลาดหลักทรัพยTแหBงประเทศไทย รBวมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
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นางสาวสริยา พันธุหงส1, นางสาววิรินทร1รัชญ1 คีรีรักษ1, นางสาวจิดาภา จันทศรีสวัสดิ์ 

(ทีม “Rabbit and Carrot”) 

ได(รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง 

 

นายไตรสรณ1 ถิรชีวานนท1, นางสาวณิชชา สกุลยืนยง, นายภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร1 

(ทีม “Eigen”) 

ได(รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 

 

นางสาวอิสรีย1 แสวงศิริผล, นายกมลภพ รุOงโรจน1นิมิตชัย, นางสาวนภัสสร ศิริรัตน1 

(ทีม “GNP”) 

ได(รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 

 

นางสาวพรศิริรินทร1 ชัยทอง, นางสาวอัษฎาพร สุวรรณนามัย, นายกอบศักดิ์ ศิริทิพย1วานิช 

(ทีม “ยู(ด”) 

ได(รับรางวลัชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 

 

นางสาวกzานพลู แกzวกรกฎ, นายกิตติศักดิ์ ผดุงไทย, นางสาวศุทธาภา นพวิญ�ูวงศ1 

(ทีม “น้ำใสก(านพลูโต´ส”) 

ได(รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 

 

จากการแขOงขันเศรษฐศาสตร1เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 

จัดโดย ตลาดหลักทรัพยTแหBงประเทศไทย รBวมกับ มูลนิธิรBมฉัตร, สมาคมประกันชีวิตไทย,  

คณะเศรษฐศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT,  

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภTสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 
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หลักสูตรที่เป�ดสอน 
 

 

ð  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 
   

  โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได(มีการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา เพื่อให(มีความสอดคล(องกับวิสัยทัศนTของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ที่จะ

เปmนสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเปmนเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร(างองคT

ความรู(ด(านการวิจัย การแก(ป2ญหาของประเทศ และมีพันธกิจในการพัฒนาองคTความรู(ที ่จำเปmนและเปmน

ประโยชนTตBอการพัฒนาประเทศ   

  โดยพันธกิจของโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย นั้น มีการสBงเสริมให(นักศึกษาโครงการ

ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได(ฝ{กฝนทักษะด(านภาษาอังกฤษ โดยมีการเปyดการเรียนการสอนในบางวิชาเปmน

ภาษาอังกฤษ นอกจากการธำรงความเปmนเลิศทางวิชาการเศรษฐศาสตรTแล(ว ยังมีเป�าหมายตBอการรับใช(สังคม

โดยรวม โดยเฉพาะอยBางยิ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีเป�าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู(และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) อยูBตลอดเวลา มีความเข(าใจในการเชื่อมโยงท้ัง

ด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม มีการเตรียมความพร(อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

ตลอดจนมีภูมิคุ(มกันตBอการเปล่ียนแปลงตBางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
 

 

ð  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

(Bachelor of Economics International Program: B.E.) 
 

  เพื่อให(นักศึกษาของโครงการ B.E. ยังคงคุณภาพในระดับแนวหน(า ทางโครงการ B.E. ยังคง

มุBงพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให(มีความทันสมัย สอดคล(องกับสภาวการณTในป2จจุบัน เชBน 

การเพิ่มเนื้อหาวิชาที่มุBงเน(นการฝ{กทักษะแหBงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสำคัญตBอการทำงานและการใช(ชีวิตใน

อนาคตให(กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT  

  ในรอบปPท่ีผBานมา มีการเรียนการสอน 10 รายวิชา ท่ีใช( digital learning Mc Grew Hill อีก

ทั้งยังจัดอบรมพิเศษ เชBน Data Analysis with Microsoft Excel, การเขียน Resume, MBA Think Thank, 

How to create the best proposal for any challenge, Career Talk แ ละ  Personal Development 

รวมไปถึงเปyดประสบการณTตBางแดนให(กับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในรอบปPที่ผBานมา โดยในระยะสั้นจะมุBงขยายการรับ

นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนให(เพิ่มมากยิ่งขึ้น คุณภาพของนักศึกษาโครงการ B.E. ยังสะท(อนผBานการได(รับ

รางวัลระดับประเทศมากมายในรอบปPท่ีผBานมา  
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ð  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

และ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  

  โครงการบัณฑิตศึกษาเปyดสอนด(านเศรษฐศาสตรTในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มา

เปmนเวลานานกวBา 30 ปP ด(วยคณาจารยTผู(ทรงคุณวุฒิ พร(อมด(วยประสบการณTในการทำวิจัยที่หลากหลาย 

ฝ{กฝนให(นักศึกษาเข(าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตรTในแขนงตBางๆ พร(อมทั้งเครื่องมือทางสถิติ และสามารถนำไป

ประยุกตTใช(ในการคิดวิเคราะหTและแก(ป2ญหาทั้งในด(านเศรษฐกิจและสังคมได(อยBางลึกซึ้ง บัณฑิตจากโครงการ

ได(รับการยอมรับจากหนBวยงานตBางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอยBางย่ิงในแวดวงวิชาการ 

  ในปPการศึกษา 2562 ได(มีการปรับปรุงแตBละหลักสูตรให(ความยืดหยุBนและรBวมสมัยมากขึ้น มี

การเพ่ิมแผนการศึกษาเปmน 2 แผน คือ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธT) และ แผน ข. (ทำงานวิจัยเฉพาะเร่ือง/ค(นคว(า

อิสระ) และบัณฑิตสามารถลดจำนวนวิชาบังคับ แตBเพิ่มจำนวนวิชาเลือกให(มากขึ้นได( เพื่อให(ครอบคลุมทุก

สาขาวิชาและเน้ือหาให(มีความทันสมัยมากข้ึน อีกท้ัง ยังสามารถลงทะเบียนรายวิชาท่ีสนใจข(ามคณะได( 
 

 

ð  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร1ธุรกิจ  

(Master of Business Economics: MBE) 
 

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรTธ ุรกิจ (MBE) เปyดการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรTธุรกิจ ซึ่งเปmนหลักสูตรปริญญาโททางด(านเศรษฐศาสตรTประยุกตT ที่คณะ

เศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT กBอตั้งในปP พ.ศ. 2539 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรTธุรกิจ มีเป�าประสงคTที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด(านการวิเคราะหT การพยากรณT และ

การวางแผน พร(อมที่จะพัฒนาเปmนผู(บริหารระดับสูงในอนาคต โดยสามารถผสมผสานความรู(ในเชิงการจัดการ

ทั้งด(านธุรกิจ และความรู(ทางเศรษฐศาสตรT เพื่อให(สามารถเข(าใจป2ญหาเศรษฐกิจ สังคม และสามารถนำไป

ประยุกตTใช(ในทางปฏิบัติ 

  ในปPการศึกษา 2562 โครงการ MBE ได(จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย/การค(นคว(าอิสระ

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื ่อเผยแพรBองคTความรู (ที ่เกิดจากการวิจัย/การค(นคว(าอิสระของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และเพ่ือเปmนการเปyดโอกาสให(มีการแลกเปล่ียนเรียนรู( ประสบการณTระหวBางนักศึกษา คณาจารยT 

นักวิชาการ และผู(สนใจ อีกท้ังยังเปmนการสนับสนุนให(เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย และการค(นคว(า

อิสระ ให(สอดคล(องกับเกณฑTมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได(วBาการจัดกิจกรรมการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เปmนกลไก

หน่ึงในการท่ีจะผลักดันคุณภาพงานวิจัย/การค(นคว(าอิสระ เพ่ือตอบสนองตBอนโยบายมหาวิทยาลัย     
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จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

  
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
  

การผลิตบัณฑิต 
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 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ  
 

 
 
 

 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีรับเข้า 
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ทุนการศึกษา  
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ อีกทั้งยังได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ แยกประเภทได้
ดังนี้ 

- ทุนจากคณะเศรษฐศาสตร์  
- แหล่งทุนภายนอกผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ 
- สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
- แหล่งทุนภายนอกผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หน่วยงานภายนอก 

 
 

 
 
 

กราฟแสดงจ านวนทุนและงบประมาณที่ได้รับ จากแหล่งทุนต่างๆ  
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจ าปีการศกึษา 2562  
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กราฟแสดงจ านวนทุนและงบประมาณที่ได้รับ จากแหล่งทุนต่างๆ  
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 
 

 
 

 
กราฟแสดงจ านวนทุนและงบประมาณที่ได้รับ จากแหล่งทุนต่างๆ  

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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กิจกรรมนักศกึษา 
 

 กิจกรรมนอกหลักสูตรถือได(วBาเปmนกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และสBงเสริมให(นักศึกษาได(หาประสบการณT ได(

สัมผัสความเปmนจริงในสังคม เรียนรู(การใช(ชีวิตรBวมกับผู(อื่นในสังคม ซึ่งต(องใช(วิชาความรู(ทางวิชาการที่ได(ศึกษามาแล(ว

ในระบบการศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนั้น การได(ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรตBางๆ จึงเสมือนเปmนการเริ่มต(น

ประสบการณTชีวิตท่ีดีกBอนจะไปสูBการทำงานรBวมกับผู(อ่ืนในสังคมหลังจากจบการศึกษา  

 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรTได(ดำเนินการจัดกิจกรรมตBางๆ ในรอบปPการศึกษา 2562 เพื่อเสริมสร(าง

ศักยภาพของนักศึกษาในด(านวิชาการ การสร(างจิตสำนึกตBอสBวนรBวมและบำเพ็ญประโยชนT การมีจิตอาสา การอนุรักษT

ศิลปะและวัฒนธรรม และในด(านการบริหารจัดการขององคTกรและกิจกรรมตBางๆ  

 

ปeการศึกษา 2562  

 
วัน เดอืน ป�ที่จัด ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1 สิงหาคม 2562 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมB ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) ประจำปPการศึกษา 2562 

3-4 สิงหาคม 2562 สัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

5 สิงหาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมB ชั้นปPที่ 1 

9-11 สิงหาคม 2562 โครงการรับเพื่อนใหมB 

3 กันยายน 2562 Alumni Talk ครั้งที่ 1 

4 กันยายน 2562 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปPที่ 2 และ 3 

4 กันยายน 2562 Resume Writing 

11 กันยายน 2562 สัมมนา “สถาปนิกการเงิน x ไลฟ�สไตลTยุค 2019” 

11 กันยายน 2562 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเข(ารBวมการแขBงขัน 2019-20 CFA Institute Research 

Challenge in Thailand 

14-15 กันยายน 2562 โครงการศึกษานอกสถานที่ ประจำปP 2562 โครงการทBองเที่ยว Go Local, Go 

Central 

18 กันยายน 2562 โครงการอาจารยTที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษา (ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร. ประชา 

คุณธรรมดี) 

20 กันยายน 2562 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา EC364/383 ณ พิพิธภัณฑTธรรมศาสตรT 

24 กันยายน 2562 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข(าแขBงขันโครงการเศรษฐศาสตรTเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง

ที่ 11 ปP 2562 

เดือนกันยายน 2562 Tutor ( กBอนสอบ Midterm 4 วิชา) 

11-14 ตุลาคม 2562 โครงการคBายเยาวชนเศรษฐศาสตรTกับสังคม 

15-18, 21 ตุลาคม 2562 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธTระหวBางคณะ (การแขBงขันบาสเกตบอลระหวBางคณะ: 

คณะเศรษฐศาสตรT คณะนิติศาสตรT คณะวารสารศาสตรTฯ คณะพาณิชยศาสตรTฯ และ

คณะรัฐศาสตรT) 

26-27 ตุลาคม 2562 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา EC476 ณ จังหวัดชลบุร ี

27 ตุลาคม 2562 โครงการเศรษฐศาสตรTเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปP 2562 
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วัน เดอืน ป�ที่จัด ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 

27 ตุลาคม 2562 โครงการนำนักศึกษาเข(ารBวมการแขBงขันโครงการเศรษฐศาสตรTเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 

11 

27 ตุลาคม และ 3, 10, 17 

พฤศจิกายน 2562 

โครงการ B.E. Financial Boot Camp 2019 

3 พฤศจิกายน 2562 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา EC364/383 ณ จังหวัดพระนครศรอียธุยา 

4 พฤศจิกายน 2562 Meet The Director 

4 พฤศจิกายน 2562 Workshop for MA/Ph.D.  “ Treatment Effects and Some Application”  by  

Associate Professor Jennjou Chen (National Chengchi University, Taiwan) 

6-7 พฤศจิกายน 2562 โครงการเศรษฐศาสตรTวิชาการ 

9-10 พฤศจิกายน 2562 โครงการคBายอีคอนคิดสT ภาค 1/2562 

9-11 พฤศจิกายน 2562 โครงการคBายตามรอยอาจารยTป�วย ภาค 1/2562 

10 พฤศจิกายน 2562 โครงการ To be true BE 

11 พฤศจิกายน 2562 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา EC492 ณ จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

13 พฤศจิกายน 2562 Alumni Talk ครั้งที่ 2 

14 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Econ back to school 

16 พฤศจิกายน 2562 โครงการทBาพระจันทรTเกมสT 

20 พฤศจิกายน 2562 โครงการแขBงขันตอบป2ญหาภายในคณะเศรษฐศาสตรT เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข(าแขBงขัน

ในระดับอุดมศึกษา 

23 พฤศจิกายน 2562 โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชา EC390 ณ จังหวัดนครปฐม 

23 ธันวาคม 2562 - 6 

มกราคม 2563 

โครงการคBายอาสาพัฒนาชนบท ภาค 1/2562 

18-19 มกราคม 2563 โครงการสัมมนาเตรียมความพร(อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเปmน กนศ.ศ. 

9 กุมภาพันธT 2563 โครงการเชื่อมสัมพันธTภายในคณะ (แขBงขันบาสเกตบอลระหวBางนักศึกษา ภาค

ภาษาไทย และ หลักสูตรนานาชาติ) 

11-12 กุมภาพันธT 2563  โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธTภายในคณะ (แขBงขันฟุตบอล 18 โต´ะ) 
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     โครงการคOายเยาวชนเศรษฐศาสตร1กับสังคม 

ประจำป�การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 

2562 โดยวัตถ ุประสงคTของโครงการ เพื ่อให(

นักศึกษาได(ฝ{กฝนทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

สBงเสริมมนุษยสัมพันธT สร(างความสามัคคีในหมูB

คณะ และสามารถปรับตัวอยูBรBวมกับผู(อื่นได( 

 

     คOายอีคอนคิดส1 (Econ Kids) ภาค 1/2562 

เมื ่อวันที ่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัด

ชลบุรี โดยวัตถุประสงคTของโครงการ เพื่อสBงเสริม

การเปmนจิตอาสาทำกิจกรรมที่เปmนประโยชนTเพื่อ

สังคม ปลูกฝ2งให(นักศึกษาได(เรียนรู(ถึงการเปmน

ผู(ให( และเพิ่มทักษะการออกแบบงานอาสาสมัคร

ให(มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมมากขึ้น 

 

     โครงการรับเพื่อนใหมO ประจำป�การศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 โดยวัตถุประสงคTของ

โครงการ เพื ่อสร(างสัมพันธTระหวBางคณะฯ ระหวBาง

นักศึกษาใหมBและนักศึกษาเกBา และเพื ่อกระตุ (นให(

นักศึกษาภายในคณะฯ ทำกิจกรรมรBวมกันอยBางตBอเนื่อง 

อีกทั ้ง เพื ่อให(นักศึกษาใหมBได(ทราบถึงประวัติความ

เปmนมาและรายละเอียดตBางๆ รวมทั้งสร(างความภูมิใจใน

คณะเศรษฐศาสตรT และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT 

 

     โครงการเศรษฐศาสตร1วิชาการ ประจำป�การศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 โดยวัตถุประสงคTของโครงการ 

เพื่อเผยแพรBความรู(และการประยุกตTใช(วิชาทางเศรษฐศาสตรT 

ให(แกBนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเพื่อให(นักศึกษา

เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ และเพิ่มการพัฒนานักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตรTให(มีสBวนรBวมในการรับผิดชอบตBอสังคม 

 

ภาพกิจกรรม 
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     โครงการ Econ back to school ประจำป�การศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยวัตถุประสงคTของโครงการ เพื่อ

สร(างความสัมพันธไมตรีอันดีระหวBางนักศึกษา คณาจารยT คณะ

เศรษฐศาสตรT และเพื่อแสดงความสามารถทางด(านดนตรีของสมาชิก

ชมรม Econband และเปmนการฝ{กฝนการเลBนดนตรีให(เกิดความ

ชำนาญยิ่งขึ้น 

 

     โครงการคOายตามรอยอาจารย1ป �วย ประจำภาค 

1/2562 เมื ่อวันที ่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัด

จันทบุรี โดยวัตถุประสงคTของโครงการ เพื่อสร(างจิตสำนึก

ของการเปmนนักเศรษฐศาสตรTที่ดีในการทำประโยชนTให(กับ

สังคมสBวนรวม โดยมีอาจารยTป�วยเปmนต(นแบบ  

 

     โครงการแขOงขันตอบป{ญหาภายในคณะเศรษฐศาสตร1 

เพื ่อคัดเลือกตัวแทนเขzาแขOงขันในระดับอุดมศึกษา 

ประจำป�การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

โดยวัตถุประสงคTของโครงการ เพื่อเปmนการสรรหานักศึกษา

ที ่มีความรู (ความสามารถในด(านเศรษฐศาสตรT เพื ่อเปmน

ตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT 

เข(าแขBงขันตอบป2ญหาระดับประเทศ  

 

     โครงการคOายอาสาพัฒนาชนบท ภาค 1/2562 เมื่อวันที่ 

23 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563 ณ จังหวัดพะเยา 

โดยวัตถุประสงคTของโครงการ เพื ่อให(นักศึกษาได(เรียนรู( 

สัมผัสชีวิตและความเปmนอยูBของชาวบ(านในชนบท สBงเสริมให(

นักศึกษามีโอกาสบำเพ็ญประโยชนTตBอผู (อื ่นในสังคม และ

ปลูกฝ2งให(เปmนผู(มีจิตอาสา อีกทั้ง เพื่อสBงเสริมความสัมพันธTอัน

ดีระหวBางนักศึกษากับชาวบ(าน โดยมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น รBวมกันพัฒนาและบรรเทาป2ญหาในท(องถิ่น 
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ดzานวิเทศสัมพันธ1 
  

 ในรอบปPการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตรTให(การต(อนรับผู(แทน และการไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษา 

และองคTกรตBางๆ ท้ังในและตBางประเทศ ดังน้ี 
 

 

การตUอนรับผูUแทน 

 

 

 

 

 

          ผู (ชBวยศาสตราจารยT ดร.ชญานี ชวะโนทยT รองคณบดีฝ�ายวิเทศ

สัมพันธT พร(อมด(วยกรรมการวิเทศสัมพันธT และเจ(าหน(าที่ รBวมต(อนรับ Prof. 

Jillaine Farrar, Head of Exchange Program, Lecturer จาก Lucerne 

University of Applied Sciences and Arts, School of Business 

ประเทศสวิตเซอรTแลนดT เพื ่อพูดคุยและหารือเกี ่ยวกับการสนับสนุนให(

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรTเข(ารBวมโครงการแลกเปลี ่ยน เมื ่อวันที ่ 23 

เมษายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBา

พระจันทรT 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รองศาสตราจารยT ดร.ชยันตT ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตรT, ผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.ชโลทร แกBนสันติสุขมงคล 

รองคณบดีฝ�ายวิชาการ และผู(ชBวยศาสตราจารยT ดร.ชญานี ชวะโนทยT รองคณบดีฝ�ายวิเทศสัมพันธT รBวมต(อนรับ Dr.James 

Watson, Senior Lecturer in Economics & Course Director, Ms. Carolyn Leong, Regional Manager, SE Asia จ า ก 

University of East Anglia สหราชอาณาจักร และ Ms.Waraporn Cheablaem, Director of Superior Education Agency 

เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับการรBวมมือด(านโครงการแลกเปลี่ยนและการทำวิจัยรBวมระหวBางสองสถาบัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2562 ณ คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT 

 

 

 

      



                 Annual Report 2019 
       Faculty of Economics, Thammasat University 

 

29 

 
 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
          รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา
ปร ิญญาโทจาก Faculty of Economics and Business Management จาก National University of Laos สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
          โดยการต้อนรับครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การ
บรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “Research Thinking and Methodology” และหลังจากบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี 
ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Professor Jennjou Chen จาก National 
Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย Professor Jennjou Chen ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาปริญญา
โทของคณะเศรษฐศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Treatment Effects and Some Applications”   
          หลังจากจบการบรรยาย ได้มีการพูดคุย เจรจาในเรื่องของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและด้านวิจัย โดยมีผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร วราศัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร สติมานนท์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ให้เกียรติเข้าร่วม
หารือด้วย เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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นอกจากน้ีคณะเศรษฐศาสตรpไดUมีการตUอนรับผูUแทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอ่ืนๆ ดังน้ี 

 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 

Johns Hopkins SAIS สหรัฐอเมริกา 

Louisiana State University at Alexandria สหรัฐอเมริกา 

Warwick Business School สหราชอาณาจักร 

World Bank สหรัฐอเมริกา 

International Monetary Fund สหรัฐอเมริกา 

 

 

การไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาและองคpกรตXางๆ  

 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 

Hanken School of Economics ฟyนแลนดT 

 

 

การเขUารXวมนิทรรศการการศึกษานานาชาติในตXางประเทศ 

 

นิทรรศการการศึกษา ประเทศ 

EAIE 2019 ฟyนแลนดT 

 

 

มหาวิทยาลัย/สถาบันตXางประเทศที่เปuนคูXความรXวมมือ  

  

ประเทศท่ีมีความรOวมมือ (MOU) 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต() 

 

 

ขUอตกลงความรXวมมือ กับ Center for International Development Evaluation, Graduate School of 

Public Administration, Seoul National University, South Korea 
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การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
 

- เปmนเจ(าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ “CU-NTU-TU The 6th Trilateral Workshop 

in Economics” ระหวBางคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ร Bวมกับ คณะเศรษฐศาสตรT 

จ ุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารยTจากคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT คณะ

เศรษฐศาสตรT จุฬาลงกรณT และ Nanyang Technological University (NTU) ระหวBางวันที่ 24-25 ตุลาคม 

2562 

- พิธีลงนามความรBวมมือ และจัด Workshop ในหัวข(อ “Development cooperation & 

evaluation” ระหวBางคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT และ Center for International 

Development Evaluation, Graduate School of Public Administration, Seoul National University, 

South Korea เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2563 

 

 

นอกจากน้ียังมีทุนการศึกษาท่ีวิเทศสัมพันธpรับผิดชอบประสานงาน ดังน้ี 
 

Scholarships 2562 

Thailand (for graduate students from CLM) 2 

Thammasat (for undergraduate & graduate students) 3 

SEED SCHOLARSHIP-Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges 

for Development, Canada 

2 

Graduate School of Economics, Kyoto University, Japan (for graduate 

students) 

2 

the Erasmus+ programme Go International Plus Scholarship, Gottingen 

University, Germany (for graduate students) 

2 
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การวิจัย 
 

Ø  การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย   

คณะมีนโยบายในการสBงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร: ที่นำไปสูBการขยายพรมแดนของ

องคTความรู(ใหมBที่เปmนประโยชนTตBอการเรียนการสอนและการให(บริการทางวิชาการแกBสังคม ตลอดจนงานวิจัยเพื่อการจัด

สัมมนาวิชาการประจำปBที่อาจารยTได(จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในการจัดสัมมนาวิชาการประจำปPของคณะ โดยจัดสม่ำเสมออยBาง

ตBอเนื่องจนกลายเปmนประเพณีที่ให(โอกาสอาจารยTได(มีสBวนรBวมในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ตอบป2ญหาที่สำคัญยิ่งตBอการดำเนิน

นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเผยแพรBความรู(ให(กับสาธารณชน 
 

ประเภท 
ปPงบประมาณ 2562 

จำนวน (โครงการ) งบประมาณ (บาท)  

งานวิจัยเพื่อการจัดสัมมนาวิชาการประจำปP 3 456,000 

 
Ø  การสOงเสริมและเผยแพรOงานวิจัย 

คณะสBงเสริมและสนับสนุนให(อาจารยTได(มีโอกาสเผยแพรBบทความที่มีคุณภาพในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาติใน

ตBางประเทศ 
 

ประเภท 
ปPงบประมาณ 2562 

จำนวน (ทุน) งบประมาณ (บาท)  

ทุนเสนอบทความทางวิชาการในตBางประเทศ 5 232,626.98 

 
Ø  การตีพิมพ1ผลงานวิชาการ 

 คณะจBายเงินคBาตอบแทนแกBอาจารยTที่มีผลงานวิชาการตีพิมพTในวารสารวิชาการนานาชาติ ซึ่งปรากฎชื่ออยูBใน

ประกาศคณะวBาด(วยการจัดแบBงลำดับชั้นคุณภาพ (Tier) ของวารสารวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2559 
 

ประเภท 
ปPงบประมาณ 2562 

จำนวน (บทความ) งบประมาณ (บาท) 

การตีพิมพTผลงานวิชาการในวารสารนานาชาติ 5 416,250 

 
Ø  บทความ Discussion Paper Series  

บทความที่ผBานการเห็นชอบจากคณะให(รับเปmน Discussion Paper Series เพื่อเปmนเวทีให(เกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและวิพากษTวิจารณT ประจำปPงบประมาณ 2562 จำนวน 4 บทความ 
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Ø  วารสาร Thailand and the World Economy  

 วารสาร Thailand and the World Economy มีแนวทางในการพัฒนาวารสารเพื่อเข(าสูBฐานข(อมูลระดับนานาชาติ 

โดยในปPที่ผBานมาวารสารได(เข(าสูBฐานข(อมูล Scopus เปmนที่เรียบร(อย โดยกBอนเข(าสูBฐานข(อมูล Scopus ทางวารสารได(มีการ

เตรียมความพร(อมกBอนดังนี้ 

1. วารสารได(เข(าประชุมกับศูนยTดัชนีการอ(างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อขอคำปรึกษาในการเตรียมความพร(อมเข(า

ฐานข(อมูล  

2. ดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสาร จาก วารสารเศรษฐศาสตรTธรรมศาสตรT เปmน วารสาร Thailand and the World 

Economy  

3. เปลี่ยนการเปyดรับบทความเพื่อตีพิมพTเปmนรับบทความเปmนภาษาอังกฤษอยBางเดียว  

4. วารสารเปyดใช( Website ใหมBด(วยโดย ระบบ ThaiJo2 (https://www.tci-thaijo.org/index.php/TER) ซึ่งเปmน

ระบบจัดการวารสาร ที่สามารถตรวจสอบได( และมีระบบ Submission Online ทางวารสารได(ตรวจสอบความครบถ(วนและ

เรียบร(อยของข(อมูลบน Website พร(อมทั้งอัพเดทข(อมูลวารสารฉบับเกBา และเปลี่ยนรูปแบบของบทความให(เปmนรูปแบบ

เดียวกัน 

5. วารสารตรวจสอบข(อมูลตBางๆที่เกี่ยวข(องในการกรอกแบบฟอรTมกBอนการเสนอวารสารเข(า Scopus 

6. วารสาร Submission เพื่อเข(าฐานข(อมลู Scopus เมื่อเดือน ธันวาคม 2562 

 

Ø  วารสารระดับนานาชาติ 

วารสาร Thammasat Review of Economic and Social Policy (TRESP) มีวัตถุประสงคTเพื่อเผยแพรBผลงานวิจัย 

ผลงานวิชาการเชิงนโยบาย (Policy-oriented research) ที่ตอบโจทยTด(านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่สำคัญในประเทศ

ไทยและในตBางประเทศ ที่มีนัยตBอประเทศไทยหรือตBอภูมิภาคเอเชียโดยรวม ซึ่งมีรูปแบบเปmนวารสารระดับ เผยแพรBปPละ 2 

ฉบับ คือ 

  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

โดยตีพิมพTฉบับละ 3-5 บทความ และในบางฉบับอาจมีบทสัมภาษณTเชิงลึก (Intensive interview) ผู(ปฏิบัติและผู(ที่

เกี่ยวข(องกับการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข(องในขณะนั้นและเปmนที่รู(จักในวงกว(าง 

 

ประเภท 
ปPงบประมาณ 2562 

จำนวน (บทความ) 

การตีพิมพTวารสารระดับนานาชาติ 

  - ปPที ่4 เลBมที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561)  

  - ปPที่ 5 เลBมที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2562) 

 

3 บทความ 

3 บทความ 
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หนังสือและตำรา ป� พ.ศ. 2562 
 

 1. ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย และ อาจารย1 ศุภนิตย1 ตั้งสงOาศักดิ์ศรี. (2562). เศรษฐศาสตร1

จุลภาคเบื้องตzน. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT. 245 หน(า. 

 2. ศาสตราจารย1 ดร.ศุภวัจน1 รุOงสุริยะวิบูลย1. (2562). เศรษฐมิติเบื้องตzน (Introductory Econometrics). 

ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT. 361 หน(า. 

 3. คณะเศรษฐศาสตร1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1. (2562). “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผOานและความทzา

ทายของประเทศไทย” การสัมมนาวิชาการประจำป� 2562 ครั้งที่ 41. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT. 440 

หน(า.  

 4. ผูzชOวยศาสตราจารย1 สิทธิกร นิพภยะ และ อาจารย1 อิสร1กุล อุณหเกตุ (กองบรรณาธิการ) (รBวมกับศาสตราจารยT

รังสรรคT ธนะพรพันธุT). (2562). 72 ป� รังสรรค1 ธนะพรพันธุ1. กรุงเทพมหานคร. คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT. 

 5. รองศาสตราจารย1 ดร.ชยันต1 ตันติวัสดาการ. (2562) เศรษฐศาสตร1การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก. 

สำนักพิมพTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT. 280 หน(า. 

  
 

บทความวิจัยตีพิมพ1เผยแพรOในฐานขzอมูลระดับชาติ ป� พ.ศ. 2562 
 

อาจารย1 วีระวัฒน1 ภัทรศักดิ์กำจร. (2562). “An Ex-Ante Evaluation of Labor Supply Effects: A Case of Negative 

Income Tax Policy in Thailand”. Thailand and The World Economy, Volume 37, Number 1, January-

April 2019, Pages 17-36. 

ศาสตราจารย1 ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ. (2562). “การใชeภาษีตามมูลคjาควบคูjกับภาษีเฉพาะสามารถนำไปสูjผลลัพธ:อันพึง

ปรารถนาในตลาดผูeขายนeอยรายไดeอยjางไร: บทสำรวจทางทฤษฎี”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขา

มนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1, ปPที่ 11, ฉบับที่ 21, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน(า 174-189. 

รองศาสตราจารย1 ดร.กิริยา กุลกลการ. (2562). “แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี: สาเหตุและแนว

ทางแกeไข”. วารสาร Human Resource Intelligence, ปPที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน(า 105-121. 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.นนัทวฒุิ พิพัฒน1เสรีธรรม. (2562). “ผลกระทบของการใชeอินเตอร:เน็ตตjอรายไดeของครัวเรือนใน

ประเทศไทย”. พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน1, ปPที่ 13, ฉลับที่ 2, กรกฎาคม 2562, หน(า 42-62. 

รองศาสตราจารย1 ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย. (2562). “คนชั้นกลางกรุงเทพฯ ผูeไมjยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยกับทฤษฎี

การทำใหeเปxนสมัยใหมj (Modernization Theory)”. วารสารสังคมศาสตร1, ปPที่ 49, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, 

หน(า 7-32. 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.นภนต1 ภุมมา. (2562). “Criticism of Orthodoxy: Why Should Economists Study the 

History of Economic Thought?”. Thailand and The World Economy, Volume 37, Number 3, September-

December 2019, Pages 65-80. 

Dr. Eric D.  Ramstetter ( ร B ว มก ั บ  Dionisius A.  Narjoko) .  ( 2 562 ) .  “Wage Differentials between Foreign 

Multinationals and Private Plants and Worker Education in Indonesian Manufacturing” .  Thailand and 

The World Economy, Volume 37, Number 3, September-December 2019, Pages 25-44. 
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บทความวิจัยตีพิมพ1เผยแพรOในฐานขzอมูลระดับนานาชาติ ป� พ.ศ. 2562 
 

รองศาสตราจารย1 ดร.จุฑาทิพย1 จงวนิชย1 และ รองศาสตราจารย1 ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย1. (2019).  “Workers’ 

Remittances, Capital Inflows, and Econmic Growth in Developing Asia and the Pacific”. Asian Economic 

Journal, Volume 33, Issue 1, Pages 39-65. 

รองศาสตราจารย1 ดร.จุฑาทิพย1 จงวนิชย1 (รBวมกับ Tareq Mahbub). (2019). “Determinants of Foreign Direct 

Investment (FDI) in the Power Sector: A Case Study of Bangladesh”. Energy Strategy Reviews, Volume 

24, Pages 178-192. 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 พัฒนพงษ1 (รBวมกับ Piyanon Kaenchan, Thongchart Bowonthumrongchai, Kitti 

Limskul, Shabbir Hussaini Gheewala) .  “ Macroeconomic Modeling for Assessing Sustainability of 

Bioethanol Production in Thailand”. Energy Policy, Volume 127, Pages 361-373. 

ผู zช Oวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 พัฒนพงษ1 (รBวมกับ Amornrat Luenam). (2019). “Spatial and Statistical 

Analysis of Leptospirosis in Thailand from 2013 to 2015”. Geospatial Health, Volume 14, Issue 1, Article 

number 739, Pages 121-127. 

รองศาสตราจารย1 ดร.จุฑาทิพย1 จงวนิชย1. (2019). “Capital Controls in Emerging East Asia: How Do They 

Affect Investment Flows?”. Journal of Asian Economics, Volume 62, Pages 17-38. 

ศาสตราจารย1 ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (รBวมกับ Gareth Myles). (2019). “Regimes for Taxing Goods and Services 

in a Non-Uniformity Setting: Policy Implications for the ASEAN Economic Community”. Southeast Asian 

Journal of Economics, Volume 7, Number 1, Pages 123-146. 

รองศาสตราจารย1 ดร.จุฑาทิพย1 จงวนิชย1 และ อาจารย1 เพ็ชรธรินทร1 วงศ1เจริญ (รBวมกับ Donghyun Park). (2019). 

“Determinants of Producer Price versus Consumer Price Inflation in Emerging Asia”. Journal of the Asia 

Pacific Economy, Volume 24, Issue 2, Pages 224-251. 

รองศาสตราจารย1 ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย1. (2019). “Services in Thailand and Participation in Global Value 

Chains”. Journal of Southeast Asian Economies, Volume 36, Issue 2, Pages 224-243. 

รองศาสตราจารย1 ดร.ชัยยุทธ ป{ญญสวัสดิ์สุทธิ์ (รBวมกับ Bernard Gauthier). (2019). “Inequalities in Presence of 

a School Funding Formula: The 15-year Free Education Program in Thailand”. International Journal of 

Educational Development, Volume 70, Article number 102100. 

รองศาสตราจารย 1 ดร.จ ุฑาทิพย 1 จงวนิชย1 (ร Bวมก ับ Tareq Mahbub). (2019). “Barriers to Foreign Direct 

Investment in the Power Sector:  Evidence from Bangladesh” .  International Journal of Development 

Issues, Volume 18, Issue 3, Pages 310-333. 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.แกzวขวัญ ตั ้งติพงศ1กูล (รBวมกับ Virak Khiev). (2019). “The Effect of Remittance on 

Economic Growth in Cambodia”. Journal of Population and Social Studies, Volume 27, Issue 3, Pages 

232-246. 

ผูzช Oวยศาสตราจารย 1  ดร.พ ิส ุทธ ิ ์  ก ุลธนว ิทย1  (ร Bวมก ับ Kamal Chapagain, Somsak Kittipiyakul) .  (2019) . 

“Performance Analysis of Short-term Electricity Demand Forecasting for Thailand”. 34th International 

Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, ITC-CSCC 2019, 23-26 

June 2019, Article number 8793330. 
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ศาสตราจารย1 ดร.ศุภวัจน1 รุOงสุริยะวิบูลย1 (รBวมกับ Fazlul Hoque, Asma Akter). (2019). “Measuring Technical 

Efficiency of Bottle Gourd and Brinjal Farming in Dhaka District of Bangladesh:  Stochastic Frontier 

Approach”. Journal of Applied Horticulture, Volume 21, Issue 3, December 2019, Pages 182-188. 

ผูzชOวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 พัฒนพงษ1 (รBวมกับ Wuttikul Thanakanjanaphakdee, Wongsa Laohasiriwong). 

(2019). “Spatial Distribution of Dentists in Thailand”. Journal of International Oral Health, Volume 11, 

Issue 6, November-December 2019, Pages 340-346. 

 

 

บทความวิจัยตีพิมพ1เผยแพรOในลักษณะอื่น ๆ ป� พ.ศ. 2562 
 

ศาสตราจารย1 ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา (รBวมกับ Minh-Tam T. Bui). (2019). “Contests for Power: The Cases of Siam 

and Tokin in the Seventeenth Century” .  Thammasat Review of Economic and Social Policy, Volume 5, 

Number 2, July-December 2019, Page 6-25. 
 

 

บทความวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป� พ.ศ. 2562 
 

รองศาสตราจารยT ดร.เกรียงไกร เตชกานนทT (รBวมกับ Tassanee Homklin, Thana Phamaranon), (2019). “Where Have 

All Old Cars Gone?:  Roles of the Informal Sector in Treating the End- of- life Vehicles in Thailand” .  27th 

International Colloquium of Gerpisa. 13 June 2019. France. 
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งานวิจัยที่แลUวเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยของอาจารยpประจำคณะเศรษฐศาสตรp ปe พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 

 

ประเภทผลงาน จำนวนผลงาน ช่ือผลงาน 

เศรษฐศาสตรTอุตสาหกรรม 9 - นโยบายอุตสาหกรรมยานยนตTและการเปล่ียนผBานสูB New 

S-Curve 

- โครงการประเมินมาตรการสBงเสริมการใช(ยานยนตTไฟฟ�า

ตBอการยอมรับของผู (บร ิโภคและประสิทธิภาพการใช(

พลังงานในภาคขนสBง 

- โครงการความท(าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยระยะที่ 2 

โครงการยBอยที่ 1 กรอบแนวคิดการเพิ่มความสามารถใน

การแขBงขัน: ทางเลือกสำหรับประเทศรายได(ปานกลาง 

- โครงการความท(าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยระยะที่ 2 

โครงการยBอยที่ 3 ประสบการณTการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ(ง

แปรรูป 
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ประเภทผลงาน จำนวนผลงาน ช่ือผลงาน 

- โครงการความท(าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยระยะที่ 2 

โครงการยBอยท่ี 4 ประสบการณTการพัฒนาของอุตสาหกรรม

เส้ือผ(าเคร่ืองนุBงหBมไทย 

- โครงการความท(าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยระยะที่ 2 

โครงการยBอยท่ี 6 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรของ

ไทยกับพ้ืนท่ีศักยภาพของผู(ประกอบการไทย 

- โครงการความท(าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยระยะที่ 2 

โครงการยBอยท่ี 7 กรณีศึกษาบริษัท ซัยโจเดนกิ จำกัด 

- โครงการความท(าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยระยะที่ 2 

โครงการยBอยที ่  9 กรณีศึกษาบริษัท ซิล ิคอนคราฟทT 

เทคโนโลยี จำกัด 

- การแขBงขันในแพลตฟอรTมหลายมิติในประเทศไทย: E-

commerce (Competition in Multi-Sides Platforms in 

Thailand: E-commerce) 

เศรษฐศาสตรTมหภาค 2 -  " Compilation of Annual Traffic Volume Data by 

Vehicle Types and Checkpoint in Thailand" 

- จ (างเหมาบริการผ ู ( เช ี ่ยวชาญทบทวนแผนที ่นำทาง 

(Roadmap) การขับเคล่ือนเป�าหมายท่ี 16 

เศรษฐกิจไทย 2 - การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ ่มผลิตภาพของ

เศรษฐกิจไทย 

- การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ ่มผลิตภาพของ

เศรษฐกิจไทย 

เศรษฐศาสตรTทรัพยากร

มนุษยT 

1  โครงการวิจัย "การประมาณการอุปทานของทุนมนุษยTท่ี

จำเปmนตBอการก(าวพ(นกับดักรายได(ปานกลางของประเทศ

ไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได(สูงให(ย่ังยืน" 

เศรษฐศาสตรTการศึกษา 1 โครงการพัฒนาระบบรายงานข(อมูลการเงินด(านการศึกษา

ของสถาบันการศึกษา 

เศรษฐศาสตรTบริการ 1 การส B ง เสร ิมนว ัตกรรมในภาคบร ิการ  (Promoting 

Innovation in Service Sector) 

ความเหล่ือมล้ำ 1 การลดความเหลื่อมล้ำและการสร(างความเปmนธรรม: กรณี

บัตรสวัสดิการแหBงรัฐ 

นิติเศรษฐศาสตรT 1 ความท(าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห(วงเวลาของการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

 



                 Annual Report 2019 

       Faculty of Economics, Thammasat University 

 

39 

ผลการดำเนินงานของศูนย1วิจัยความเหล่ือมล้ำและนโยบายสังคม  

(Center for Research on Inequality and Social Policy – CRISP)  

คณะเศรษฐศาสตร1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1 

 

ข(อมูลผลการดำเนินงานของศูนยTวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมที่เกี่ยวข(องกับเนื้อหาหลัก 

"THEME: Learn, Live, Lead : 86 ปPของธรรมศาสตรT ที ่เปmนผู (นำ ผู (บุกเบิกให(กับสังคมไทย" ตั ้งแตBเดือน

มกราคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 2 หัวข(อ ได(แกB 

 

1. Live: งานวิจัยดzานความเหล่ือมล้ำและป{ญหาเชิงโครงสรzาง  

ศูนยTวิจัยความเหล่ือมล้ำและนโยบายสังคมได(ดำเนินการโครงการวิจัยในการวิเคราะหTหลากหลายแงBมุม

ของป2ญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย โดยมีงานวิจัยที่ได(รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ

สBงเสริมวิทยาศาสตรT วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทั้งหมด 7 โครงการด(วยกันในปP พ.ศ. 2562 งานวิจัยเหลBาน้ี

ศึกษาทั้งสถานการณTความเปลี่ยนแปลงลBาสุด โครงสร(าง รากฐานสภาพป2ญหาความเหล่ือมล้ำของประเทศไทย 

และนโยบายสำคัญท่ีจะชBวยแก(ไขป2ญหาดังกลBาว โดยโครงการวิจัยประกอบไปด(วย  

1) โครงการวิจัย การศึกษาตัวชี ้วัดแนวโน(มความเหลื่อมล้ำและความกินดีอยูBดีของครัวเรือนใน

ประเทศไทยโดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษT คงเจริญ 

2) โครงการวิจัย การวิเคราะหTความเหล่ือมล้ำในประเทศไทยโดยใช(ข(อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 

โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT 

3) โครงการวิจัย ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด(านพฤฒิพลังผู(สูงอายุในประเทศไทย: นัยตBอประสิทธิผล

ของนโยบายผู(สูงอายุ โดย ศ.ดร.เอ้ือมพร พิชัยสนิธ 

4) โครงการวิจัย การประเมินสBวนแบBงรายได(ของกลุBมผู(มีรายได(สูงในประเทศโดยใช(ฐานข(อมูลภาษีเงิน

ได( โดย อ.กุศล เล้ียวสกุล 

5) โครงการวิจัย การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร(างในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ดวงมณี 

เลาวกุล 

6) โครงการวิจัย การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำกับการสร(างระบอบประชาธิปไตยชBวง 

2475-2500 โดย รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย 

7) โครงการวิจัย นโยบายสวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจนกับการลดความเหลื่อมล้ำ: บทวิเคราะหT

ประสบการณTจากตBางประเทศสำหรับสร(างข(อเสนอให(กับประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ธร ปPติดล 

นอกจากน้ี ศูนยTฯ ยังได(รับการสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ให(ดำเนิน

โครงการวิจัยเพ่ิมเติมอีก 3 โครงการในปP พ.ศ. 2562 เพื่อเปmนสBวนหนึ่งของงานสัมมนาวิชาการประจำปP พ.ศ. 

2563 ของคณะฯ ในหัวข(อ “ชีวิตท่ีเหล่ือมล้ำ-เหล่ือมล้ำตลอดชีวิต” ได(แกB 

8) สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรระดับพื้นที่ของ

ประเทศไทย โดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ป2ญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 
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9) ความไมBสอดคล(องทางการศึกษากับความเหลื่อมล้ำของคBาจ(างแรงงานไทย โดย ผศ.ดร.ชญานี  

ชวะโนทยT 

10) สุขภาพเด็กไทย ใครกำหนด?: สถานการณTป2จจุบันและป2จจัยกำหนดความเหลื่อมล้ำในสุขภาพเด็ก

ปฐมวัยโดย ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง 

งานวิจัยท้ังหมดข(างต(นดำเนินการโดยคณาจารยTจากคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT และ

ล(วนแตBเปmนงานวิจัยที่ทำหน(าที่สำคัญในการค(นคว(าหาต(นตอของป2ญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งนำเสนอชุด

ข(อมูลและข(อเสนอทางนโยบายที่จะกลายเปmนกุญแจสำคัญในการนำไปสูBความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำ

ของประเทศไทย 

 

2. Lead: การจัดต้ังศูนย1วิจัยความเหล่ือมล้ำและนโยบายสังคม 

ศูนยTวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมกBอตั้งขึ ้นเพื่อตอบโจทยTการเปmนผู(นำในการขับเคลื่อน

สังคมไทยให(ตระหนักและรBวมมือกันแก(ป2ญหาความเหลื่อมล้ำ ศูนยTวิจัยฯ มีเป�าหมายผลิตงานวิจัยที่ชBวยในการ

เข(าใจถึงสาเหตุ สภาพป2ญหา และทางออกของป2ญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย รวมถึงติดตามความ

เคลื่อนไหวและความก(าวหน(าด(านวิชาการเกี่ยวกับป2ญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน

ประเทศไทยและในระดับสากล ศูนยTวิจัยฯ ยังได(ทำหน(าติดตามวิเคราะหTนโยบายและมาตรการตBางๆ ท่ี

เกี่ยวกับการกระจายรายได(และการสร(างเสริมสวัสดิการ รวมทั้งการสนับสนุนการเผยแพรBองคTความรู(เชิง

นโยบายเพ่ือการแก(ไขป2ญหาความเหล่ือมล้ำ 

นอกจากการจัดทำวิจัยแล(วศูนยTยังได(มีการจัดทำ Inequality report เพื่อนำเสนอผลวิเคราะหTการ

เปลี่ยนแปลงในสถานภาพความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย และวิเคราะหTศักยภาพของนโยบายตBางๆ ในการ

รับมือกับการป2ญหาความเหล่ือมล้ำท่ีจะตามมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  

ที่ผBานมาศูนยTวิจัยฯ ได(จัดการประชุมวิชาการอยBางตBอเนื่องเพ่ือให(บริการสังคมในเรื่องความรู(ความ

เข(าใจเกี่ยวกับป2ญหาความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม และได(สร(างเครือขBายความรBวมมือทางวิชาการกับ

สถาบันวิชาการอื่นๆ และ สถาบัน Think Tank ทั้งในและตBางประเทศ บทบาททั้งในด(านการวิจัยและการจัด

กิจกรรมทางวิชาการของศูนยTวิจัยฯ ชBวยตอบเป�าหมายของการสะสมองคTความรู( และการบริการความรู(

วิชาการที่ครอบคลุมขอบเขตที่กว(างไกล ทันสมัย ทั้งนี้งานสัมมนาเชิงวิชาการและกิจกรรมตBางๆ ของศูนยTฯ 

ได(รับความสนใจจากวงวิชาการ ภาครัฐ ส่ือมวลชน และสาธารณชนไทยมาอยBางตBอเน่ือง อาทิเชBน 

 

การสัมมนาสาธารณะ  

• “สัมมนาหัวข(อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดยมีผู(อภิปรายคือ ผศ.ดร.เฉลิมพงษT คงเจริญ, ดร.ดิลกะ 

ลัทธพิพัฒนT นักเศรษฐศาสตรTด(านทรัพยากรมนุษยT ธนาคารโลกสํานักงานประเทศไทย และ ดร.        

ภูมิศรัณยT ทองเล่ียมนาค สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• ศ ู นย T ว ิ จ ั ยความ เหล ื ่ อมล ้ ำ และน โยบายส ั ง คม  (CRISP) ไ ด ( ร B ว มม ื อก ั บคณะร ั ฐศาสตรT  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT จัดซีรีสTสัมมนา Thammasat Resolution Talk “ตั้งโจทยT-ตอบอนาคต: 

วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” โดยจัดสัมมนาขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ภายใต(โจทยT
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สำคัญ 3 หัวข(อหลัก ได(แกB การแก(ป2ญหาความเหลื่อมล้ำ, การกระจายอำนาจและปฏิรูปราชการ และ

การแก(ไขป2ญหาคอรTรัปช่ัน โดยได(รับความรBวมมือจากวิทยากรผู(ทรงคุณวุฒิทั้งในแวดวงวิชาการและ

ผู(เช่ียวชาญนอกวงวิชารBวมพูดคุยหารือในประเด็นดังกลBาว  

• ศูนยTวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) จัดงานสัมมนาในหัวข(อ “ความรู(และความไมBรู(วBา

ด(วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก” โดยมี ศ.สุริชัย หวันแก(ว, ผู(อำนวยการศูนยT

ศึกษาสันติภาพและความขัดแย(ง จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา และ ผศ.ดร.  

ดวงมณี เลาวกุล จากคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT รBวมเปmนวิทยากร  

 

สัมมนาวิชาการ   

• ซีรีสTสัมมนา “ขยับ-เขยBา แนวคิดการพัฒนา วิเคราะหTวิพากษTการพัฒนาจากมุมของนักคิดรBวมสมัย” 

เพื่อติดตามองคTความรู(ด(านการพัฒนาจากศาสตรTตBางๆ ทั้งเศรษฐศาสตรT รัฐศาสตรT และสังคมวิทยา

มานุษยวิทยา ซีรีสTสัมมนานี้ประกอบด(วยงานสัมมนาทั้งหมด 7 ครั้ง จัดขึ้นตลอดปPพ.ศ. 2561 ถึงต(นปP 

พ.ศ. 2562 

• ซีรีสTสัมมนาชุด “ความเหล่ือมล้ำหลากมิติ” เพื่อสำรวจสภาพและองคTความรู(เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ

ของสังคมไทยในด(านตBางๆ เชBน ด(านกระบวนการยุติธรรม ระบบสาธารณสุข ด(านเพศสภาพ ด(านการ

วางผังเมือง ด(านระบบคมนาคม ซีรีสTสัมมนานี้ประกอบไปด(วยงานสัมมนาทั้งหมด 5 ครั้ง ในปP พ.ศ. 

2562 

นอกจากนี้ศูนยTยังผลิตผลงานอื่นๆ เชBน การจัดสร(างเครือขBายรBวมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบรTท ประจํา

ประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเพื่อการการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารTไอ) จัดโครงการเวทีระดมสมองเพ่ือ

สร(างชุมชนนโยบายด(าน Digital Transformation โดยได(จัดเวทีทั้งหมด 5 ครั้งเพื่อแลกเปล่ียนความรู(และ

ความเชี่ยวชาญในด(านตBางๆที่เกี่ยวข(องกับการเตรียมประเทศไทยเพื่อรับมือกับผลกระทบและความท(าทาย

จาก Digital Transformation ศูนยTวิจัยฯ ยังมีการผลิตเอกสารเชBนการจัดทำจดหมายขBาว (Newsletter) และ

บทวิเคราะหTนโยบายขนาดส้ัน (Policy Brief) และยังได(จัดทําเวบไซตT www.crisp.econ.tu.ac.th และเฟซบุ́ก

เพจ Center for Research on Inequality and Social Policy – CRISP เพ ื ่อเป mนแหลBงรวบรวมข (อมูล

งานวิจัยและผลงานอ่ืนๆ ของศูนยTอีกด(วย   
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ภาพกิจกรรม 
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เมื ่อวันที ่ 11 มีนาคม 2562 ศูนยTว ิจ ัยความเหลื ่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT รBวมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดซีรีสTสัมมนา “ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ” 

ซึ่งหัวข(อแรกของซี่รีสTชุดนี้คือ “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม” รBวมเสวนาโดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล 

คณะนิติศาสตรT มหาวิทยาลัยเชียงใหมB และคุณเยาวลักษณT อนุพันธT ศูนยTทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และดำเนิน

รายการโดย รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย อาจารยTคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ณ ห(องประชุมใหญB ชั้น 5 

คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT   

เมื ่อวันที ่ 10 มิถุนายน 2562 ศูนยTวิจัยความเหลื ่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT จัดงานเสวนา เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข” รBวมเสวนาโดย นายแพทยTสมศักดิ์ 

ชุณหรัศมิ ์ มูลนิธิสาธารณสุขแหBงชาติ และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นภนตT ภุมมา อาจารยTคณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ณ ห(อง ศ 302 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT 

เมื ่อวันที ่ 17 มิถุนายน 2562 ศูนยTวิจัยความเหลื ่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT จัดงานสัมมนาชุด “ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ” ครั้งที่ 5 ภายใต(หัวข(อ “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศ

สภาพ” โดย ดร.วราภรณT แชBมสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา และ อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟ¼½องฟู คณะเศรษฐศาสตรT จุฬาลงกรณT

มหาวิทยาลัย และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธร ปPติดล อาจารยTคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ณ ห(อง

ประชุมใหญB ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT 
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การดำเนินงานของศูนย1วิจัยนโยบายดzานเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) 
 

 ศูนยTวิจัยนโยบายด(านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT เปmน

ศูนยTวิจัยที่จัดตั้งขึ้นโดยความรBวมมือระหวBางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ นโยบาย และมาตรการ สร(างองคTความรู(ท่ี

เกี่ยวข(องกับเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย พัฒนาเครือขBายทางวิชาการของนักวิจัยทั้งด(านเศรษฐศาสตรT

และศาสตรTอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข(องกับเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงพัฒนาความเชื่อมโยงกับหนBวยงานที่กำหนดนโยบาย กลุBม

ธุรกิจ กลุBมประชาสังคม และผู(มีสBวนได(สBวนเสีย เพื่อทำหน(าที่เปmนตัวกลางในการสื่อสารซึ่งจะทำให(เกิดการสร(าง

ข(อเสนอแนะทางนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รวมทั้งนำผลการวิจัยไปใช(ประโยชนTในทางปฏิบัติ สนับสนุน

การเรียนการสอน และการให(คำปรึกษาวิทยานิพนธTและสาระนิพนธTแกBนักศึกษา อันจะนำไปสูBการสร(างนักวิจัยใน

อนาคต  

 

 ภารกิจศูนยTวิจัยด(านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) 

1. สร(างองคTความรู(และเครือขBายนักวิชาการ  

•  ติตตาม วิเคราะหTกระแส และสร(างองคTความรู(ด(านเศรษฐกิจสีเขียว  
•  สร(างเครือขBายเพ่ือการแลกเปล่ียนองคTความรู(ของนักวิชาการท้ังในประเทศไทยและตBางประเทศ    
•  พิจารณาข(อเสนอโครงการวิจัย 
 

2. ขับเคล่ือนนโยบาย 

•  เปmน “กระจกสBอง” นโยบายให(กับรัฐบาลในด(านเศรษฐกิจสีเขียว 

•  พัฒนากลไกเช่ือมประสานทุกภาคสBวน เพ่ือรBวมกันจัดทำข(อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเหมาะสม 

•  นำผลงานไปสูBการใช(งานในเชิงปฏิบัติ 
 

3. เผยแพรBองคTความรู(และสร(างบุคลากร  

•  สนับสนุนการเรียนการสอนจากองคTความรู(ของศูนยT เพ่ือผลิตบัณฑิตให(กับสังคม  

•  จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน  

•  เผยแพรBองคTความรู(ผBานการตีพิมพTเผยแพรB จัดอบรมและสัมมนาตBอสาธารณะ 
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เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ศูนยTวิจัยนโยบายด(านเศรษฐกิจสีเขียว 

(PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT จัดสัมมนา

ประจำปP หัวข(อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สูBการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย

คณาจารยTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT จัด ณ ห(องกมลทิพยT ชั้น 2 โรงแรม 

เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีหัวข(อดังนี้  

 “ชBองวBางนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย”  

   เสวนาโดย รศ.ดร.โสภารัตนT จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตรT  

 “ตัวชี้วัดหรือดัชนีเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย” 

   เสวนาโดย ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตรT 

 “เทคโนโลยีตBอการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย” 

   เสวนาโดย ผศ .ดร .ชโลทร แก Bนส ันต ิส ุขมงคล คณะ

เศรษฐศาสตรT 

 “การค(าระหวBางประเทศกับสิ่งแวดล(อม กรณีศึกษาความตกลง

วBาด(วยสินค(าและบริการสิ่งแวดล(อม” 

   เสวนาโดย ผศ.สิทธิกร นิพภยะ คณะเศรษฐศาสตรT  

 “ภาคเกษตรไทย บนเส(นทางของเศรษฐกิจสีเขียวและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน” 

   เสวนาโดย อ.นนทT นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตรT 
 

และรBวมเสวนาแลกเปลี่ยนกับ “คนรุBนใหมB หัวใจสีเขียว” โดยมีผู(

ดำเนินรายการ ผศ.ชล บุนนาค หัวหน(าโครงการ SDG Move Thailand 

โดยมีหัวข(อดังนี้   

  “GREEN ในเมือง” เสวนาโดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมยT  

    หัวหน(าหนBวยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง  

  “GREEN ในชุมชน” เสวนาโดย คุณอรุษ นวราช  

    ผู(กBอตั้งโครงการ “สามพรานโมเดล” 

   “GREEN ในสถาบันศึกษา” เสวนาโดย  

     คุณวรุณ วารัญญานนทT 

     ผู(ชBวยผู(จัดการโครงการ “Chula Zero Waste” 

      

 

 

ผลการดำเนินงานของศูนยp PRO-Green ประจำปe พ.ศ. 2562 
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ศูนย1บริการวิชาการเศรษฐศาสตร1  

(Economic Research and Training Center: ERTC) 
 

 ศูนยTบริการวิชาการเศรษฐศาสตรT คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT มีจุดมุBงหมายที่จะชBวยให(

หนBวยงานเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหTข(อมูลและสถานการณTทางเศรษฐกิจ ดำเนินงานด(วยประสบการณTอัน

ยาวนานและได(รับความไว(วางใจจากหนBวยงานภาครัฐและเอกชนชั ้นนำของประเทศ โดยมีหน(าที ่หลักและ

วัตถุประสงคTเฉพาะดังน้ี  
 

v  ดUานการฝ~กอบรม 

- บริการสังคม โดยจัดฝ{กอบรมทั้งที่เปmนหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม สำหรับพนักงานและ

ผู(บริหารระดับตBางๆ ตามความต(องการของแตBละหนBวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และเปyดฝ{กอบรมใน

โครงการตBางๆ ท่ีศูนยTบริการวิชาการเศรษฐศาสตรT (ERTC) ริเร่ิมข้ึนเอง  
 

v  ดUานการวิจัย  

- บริการสังคม โดยให(คำปรึกษาทางด(านการวิจัยเศรษฐศาสตรTแกBหนBวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

- ประสานงานและความรBวมมือด(านการวิจัยกับหนBวยงานวิจัยท้ังในและตBางประเทศ 

- พัฒนาองคTความรู(ด(านการวิจัยทางเศรษฐศาสตรTของคณะ 
 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ศูนยTบริการวิชาการเศรษฐศาสตรT (ERTC) คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT รBวมกับธนาคารแหBงประเทศไทย 

ได(จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตรTสำหรับครูผู(สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุBนที่ 36 ระหวBางวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 

ณ ห(องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนยTการเรียนรู( ธนาคารแหBงประเทศไทย 

          การอบรมดังกลBาวมีวัตถุประสงคTเพื่อให(ความรู(ด(านเศรษฐศาสตรTจุลภาคและมหภาค และเศรษฐกิจการเงิน รวมถึงบทบาท

หน(าที่ของธนาคารแหBงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ โดยมีผู(เชี่ยวชาญจากธนาคารแหBงประเทศไทย รวมทั้ง

คณาจารยTรุBนใหมB ผู(ทรงคุณวุฒิของคณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT เปmนวิทยากรในการอบรมครั้งนี ้
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การบริการวิชาการ 
 

 ในปP พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตรTให(บริการวิชาการแกBสังคมวงกว(าง ผBานเวทีสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือ

เผยแพรBองคTความรู(ด(านเศรษฐศาสตรT และด(านอ่ืนๆ รวมท้ังการสร(างเครือขBายวิชาการกับสถาบันตBางๆ  

 

การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยแยกเปuนกลุXมดังน้ี 

 

กลุOม/ประเภท จำนวนโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ความเหลื่อมล้ำ 8 - งานสัมมนา ชุด "ขยับ เขยBา แนวคิดการพัฒนาวิเคราะหTวิพากษTการ

พัฒนาจากมุมมองของนักคิดรBวมสมัย" ครั้งที่ 6 หัวข(อ "ค(นหาความหมาย

ของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen" โดย ผศ.ดร.ธร ปPติดล 

- งานสัมมนา ชุด "ขยับ เขยBา แนวคิดการพัฒนาวิเคราะหTวิพากษTการ

พัฒนาจากมุมมองของนักคิดรBวมสมัย" ครั ้งที ่ 7 หัวข(อ "ทบทวนการ

พัฒนาด(วยชาติพันธุTนิพนธTของ David Mosse" โดย ผศ.ดร.จักรกริช     

สังขมณี (คณะรัฐศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย) 

- งานสัมมนาซีรีสTสัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" หัวข(อ "ความเหลื่อม

ล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม" ของ โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล (คณะ

นิติศาสตรT มหาวิทยาลัยเชียงใหมB) และคุณเยาวลักษณT อนุพันธT (ศูนยT

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน) 

- งานเสวนาซีรีสTสัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 3 หัวข(อ "ความ

เหลื ่อมล ้ำในมิต ิผ ังเม ือง" โดย ผศ.ดร.น ิรมล ก ุลศร ีสมบัต ิ (คณะ

สถาป2ตยกรรมศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย) 

- งานเสวนาซีรีสTสัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 4 หัวข(อ "ความ

เหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข" โดย นายแพทยTสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (มูลนิธิ

สาธารณสุขแหBงชาติ) 

- งานเสวนาซีรีสTสัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 5 หัวข(อ "ความ

เหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ" โดย ดร.วราภรณT แชBมสนิท (สมาคมเพศวิถี) 

- งานเสวนาซีรีสTสัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 2 หัวข(อ "ความ

เหลื ่อมล้ำในมิต ิคมนาคม" โดย รศ.ดร.ศักดิ ์ส ิทธิ ์ เฉลิมพงศT (คณะ

วิศวกรรมศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย) 

- งานเสวนา หัวข(อ "บัตรสวัสดิการแหBงรัฐกับการแก(ป2ญหาความเหลื่อม

ล้ำ" โดย ผศ.ดร.ธร ปPติดล และ อ.วีระวัฒนT ภัทรศักดิ์กำจร 

เศรษฐกิจไทย 5 - งานสัมมนา หัวข(อ "ประเทศไทย 4.0 และป2ญหาความล(มเหลวในการ

รBวมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ" โดย ผศ.ดร.

นภนตT ภุมมา 

- งานเปyดตัวหนังสือ "72 ปP รังสรรคT ธนะพรพันธุT" โดย ศาสตราจารยT

รังสรรคT ธนะพรพันธุT, ศาสตราจารยTพิเศษ ดร.ชาญวิทยT เกษตรศิริ (อดีต
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อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT), รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชยT (อาจารยT

ประจำคณะศิลปะศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT) และ ผศ.ปกป�อง  

จันวิทยT (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอรTเซ็นตT จำกัด) 

- การเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทย ครั ้งที ่ 16 (Thammasat 

Economic Focus - TEF16) หัวข(อ "เดินหน(าเศรษฐกิจไทยหลังการ

เลือกตั ้ง" โดย รศ.ดร.นิพนธT พัวพงศกร (สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนา

ประเทศไทย), คุณเจน นำชัยศิริ (อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแหBง

ประเทศไทย) และ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย 

- งานสัมมนา 70 ปP "รัฐศาสตรT - เศรษฐศาสตรT ธรรมศาสตรT มองไป

ข(างหน(าเศรษฐกิจการเมืองไทย" โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา, ศ.ดร.

เกษียร เตชะพีระ (คณะรัฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT), รศ.ดร.

อภิชาต สถิตนิรามัย, ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (คณะรัฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT), ดร.ณัฎฐา โกมลวาทิน (ผู(ประกาศขBาวและ

บรรณาธิการขBาว Thai PBS) 

- การเสวนาชุด Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 17 เรื่อง 

"ไตรมาสสุดท(ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?" โดย คุณโชนรังสี 

เฉลิมชัยกิจ (ประธานสมาพันธTเอสเอ็มอีไทย), คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

(พรรคประชาธิป2ตยT), อ.อิสรTกุล อุณหเกตุ 

เศรษฐศาสตรTแรงงาน 3 -  ก า ร ส ั ม ม น า เ ร ื ่ อ ง  " Peer Effects in Diabetes: Evidence from 

Waianae" โดย คุณกฤษฎิ์ ภัณฑTกิจนิรันดร (University of Hawaii at 

Manoa, USA) 

- การสัมมนา เรื ่อง "Factors Influencing changes in Marriage and 

Low-Fertility: Evidence from Thailand and Vietnam" โดย ผศ.ดร. 

มณเฑียร สติมานนทT 

- การสัมมนา เรื่อง "Mission Match, Career Concerns, and Welfare 

Outcomes: Ampur-Level Vertical Bureaucrats" โ ด ย  Asst. Prof. 

Daniel Honig (Johns Hopkins School of Advanced International 

Studies, Johns Hopkins University, USA) 

เศรษฐศาสตรTสิ่งแวดล(อม 2 - งานสมัมนา หวัข(อ "High Cost of Air Pollution: Economic Studies 

and Mitigation" โ ด ย  Professor Dr. Euston Quah (The Nanyang 

Technological University (NTU), Singapore) 

- การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปPที่ 3 ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออก) 

เรื่อง "มาตรการทางเศรษฐศาสตรTและภาษีสิ่งแวดล(อมเพื่อเศรษฐกิจสี

เขียว : ชBองวBางของการพัฒนาเมืองภาคตะวันออก เพื่อนำไปสูBการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน" 
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เศรษฐศาสตรTพฤติกรรม 2 - การสัมมนา เรื่อง "การออกนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มอง

ทะลุนโยบายเชิงเศรษฐศาสตรTพฤติกรรม" โดย ศ.ดร.ณัฐวุฒิ เผBาทวี 

(Warwick Business School, UK) 

- การสัมมนา เรื่อง "Behavioural Economics: Theory and Practice" 

โดย Professor Peter G. Moffatt (University of East Anglia, UK) 

เศรษฐศาสตรT

อุตสาหกรรม 

2 - การสัมมนาประจำปP 2562 เรื่อง "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผBาน

และความท(าทายของประเทศไทย" โดย ศ.ดร.ศุภวัจนT รุ BงสุริยะวิบูลยT,  

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช (คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT), 

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนทT, คุณดุสิต อนันตรักษT (สำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม), รศ.ดร.พีระ เจริญพร, ดร.ณัฐ ธารพานิช (สำนักนโยบาย

และยุทธศาสตรTการค(า กระทรวงพาณิชยT), ผศ.ดร.ธร ปPติดล, ผศ.ดร.ภูรี 

สิรสุนทร, ดร.สุนทรียT สBงเสริม (สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล), อ.ดร.    

ศ ุพฤฒิ ถาวรยุต ิการตT, อ.ทว ีศ ักด ิ ์  เอ ื ้ออมรวนิช (คณะนิต ิศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT), อ.ธันยTชนก นันทกิจ, รศ.ดร.กล(าณรงคT       

ศรีรอต (บริษัท มิตรผล จำกัด), รศ.ดร.ชิต เหลBาวัฒนา (สถาบันวิทยาการ

หุBนยนตTภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี), ศ.ดร.

พรายพล คุ(มทรัพยT, คุณธนาวัฒนT มาลาบุปผา (Priceza Group), รศ.ดร.

จุฑาทิพยT จงวนิชยT 

-  ง านส ั มมนา  ห ั วข ( อ  " Environmental Standards and Industry 

Competitiveness: Case Study of Thailand" โดย ผศ.ดร.มณเฑียร   

สติมานนทT 

เศรษฐศาสตรTมหภาค 1 งานสัมมนา หัวข(อ "Multilevel Taxation, Competition and Sorting: 

Evidence from Regional Borders" โ ด ย  Professor Dr. Federico 

Revelli (University of Torino, Italy) 

ฐานข(อมูลเศรษฐศาสตรT 1 โครงการอบรมด(านเคร ื ่องม ือ Social Big Data หัวข (อ "Using data 

analytics for marketing communication" 

เศรษฐศาสตรTการจดัการ

ภาคธุรกิจ 

1 โครงการการพัฒนาบุคลากรด(านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสูBภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร "นักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุBน

ใหม B  (New Business Technology Executive)" ส ำน ั ก ง านพ ัฒนา

วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยีแหBงชาติ (สวทช.) 

ความเหลื่อมล้ำและการ

กระจายรายได( 

1 งานเสวนา เรื ่อง "Dynamics of Income Inequality in Thailand in 

the 21st Century" โดย คุณธนสักกT เจนมานะ (Research Fellow ที่ 

World Inequality Lab, the Paris School of Economics) 

เศรษฐศาสตรTจุลภาค  

มหภาค การเงิน  

การธนาคาร 

1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตรTสำหรับครูผู (สอนวิชาสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา รุBนที่ 36 
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เศรษฐศาสตรTการเงิน

ระหวBางประเทศ 

1 การสัมมนา เรื่อง "Infrastructure Financing in Asia: Book Overview 

and Role of Institutions" โดย Dr.Donghyun Park และ Dr.Aimee 

Hampel-Milagrosa (Asian Development Bank (ADB), Philippines) 

เศรษฐมิต ิ 1 ก า ร ส ั ม ม น า  เ ร ื ่ อ ง  " Understanding the Bimodality of the 

Distribution of Export Intensity in Thailand" โ ด ย  Assistant 

Professor Dr.Wisarut Suwanprasert (Jones College of Business, 

Middle Tennessee State University, USA) 

เศรษฐศาสตรTแรงงาน

และการศึกษา 

1 ง านส ั มมนา  ห ั วข ( อ  " Economic Returns to Education of Wage 

Workers versus Entrepreneurs in Indonesia" โ ด ย  Associate 

Professor Dr. Sachiko Miyata (Ritsumeikan University, Japan) 

 
 

การเปuนท่ีปรึกษา/วิทยากร/อาจารยpพิเศษ และคณะกรรมการภายนอก 
 

วัน เดือน ป� หัวขzอโครงการ/กิจกรรม 

30 เมษายน 2562  รศ.ดร.ชัยยุทธ ป2ญญสวัสดิ์สุทธิ์ เปmนที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อเตรียมการรองรับการจัดตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหBงชาติ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 

10 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการณT เปmนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธTของนักศึกษาสาขาวิชา

ประวัติศาสตรT จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 พฤษภาคม 2562   รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสTน เปmนวิทยากรงาน International Forum on "Mutual 

Learning among Asian Civilizations and Building a Community with a Shared 

Future for Mankind" ในงาน Conference of Dialogue on Asian Civillization จัด

โดย Chinese Government รBวมกับ National Institute for Global Strategy (NIGS) 

of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) 

21 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธTของนิสิตหลักสูตรครุศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

จัดโดย คณะครุศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย 

21 พฤษภาคม 2562  อ.ดร.อนันตT ภาวสุทธิไพสิฐ เปmนคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความการประชุม

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด(านเศรษฐศาสตรT ครั ้งที ่ 13 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยหอการค(าไทย 

21 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.ศุภวัจนT รุ BงสุริยะวิบูลยT เปmนกรรมการสอบสัมภาษณTผู (ร ับสมัครทุน Thailand 

Scholarships (Year 2019) ชาวกัมพูชา (21 พฤษภาคม 2562) จัดโดย สำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

23 พฤษภาคม 2562  ศ.ดร.ศุภวัจนT รุ BงสุริยะวิบูลยT เปmนกรรมการสอบสัมภาษณTผู (ร ับสมัครทุน Thailand 

Scholarships (Year 2019) ชาวเมียนมา (23-24 พฤษภาคม 2562) จัดโดย สำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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24 พฤษภาคม 2562  ผศ.ชล บนุนาค เปmนผู(ทรงคุณวุฒิวิพากษTผลงานนักศึกษาชั้นปPที่ 3 สาขาศิลปอุตสาหกรรม 

ในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑT 4 (การออกแบบระบบผลิตภัณฑTผสานบริการ) จัดโดย 

คณะสถาป2ตยกรรมศาสตรT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล(าเจ(าคุณทหารลาดกระบัง 

27 พฤษภาคม 2562 ผศ.ชล บุนนาค เปmนวิทยากรบรรยาย หัวข(อ "เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 

Development Goals (SDGs)" ในโครงการฝ{กอบรมหลักสูตร "ความรู (ความเข(าใจ

องคTการระหวBางประเทศ และการเกษตรตBางประเทศ รุBนที่ 5" จัดโดย สถาบันเกษตราธิ

การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณT 

1 มิถุนายน 2562  อ.ดร.เกียรติอนันตT ล(วนแก(ว เปmนวิทยากรบรรยาย หัวข(อ "แนวทางเลือกศึกษาให(

สอดคล(องกับตลาดแรงงาน ยุค 4.0 และการสร(างความพร(อมให(กับนักเรียน นักศึกษา 

กBอนเข(าสูBตลาดแรงงาน" ในสัมมนาเครือขBายการแนะแนวอาชีพ ประจำปPงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสิงหTบุร ี

7 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรT จัดโดย มหาวิทยาลัยแมBฟ�าหลวง 

12 มิถุนายน 2562  ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนวิทยากรในการอบรม หัวข(อ "Sharing Perspectives - 

Applications of Big Data and Machine Learning in Economics" จ ั ด โ ด ย  ส า ย

งานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

13 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วรรณวิภางคT มานะโชติพงษT เปmนคณะทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขรวมกิจการของผู(รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ�าในกลุBมบริษัท โกลวT พลังงาน 

จำกัด (มหาชน) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

3 กรกฎาคม 2562  ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธT ภาควิชาวิศวกรรม

แหลBงน้ำ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย 

10 กรกฎาคม 2562  อ.ดร.เกียรติอนันตT ล(วนแก(ว เปmนวิทยากรบรรยาย หัวข(อ "บทบาทครูแนะแนวกับการสBง

ตBอกำลังแรงงานกBอนเข(าสูBตลาดแรงงาน" ในการสัมมนาโครงการเตรียมความพร(อมแกB

กำลังแรงงาน กิจกรรมสร(างเครือขBายการแนะแนวอาชีพ จัดโดย สำนักงานจัดหางาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธT 

18 กรกฎาคม 2562  ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนวิทยากรผู(วิจารณTบทความเรื่อง "Reform, Rails, and 

Rice: Thailand's Political Railroads and Economic Development in the 2 0 th 

Century" ในงาน PIER Research Workshop 2019 จัดโดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป�วย 

อึ๊งภากรณT 

1 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ เปmนที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การฟ¼Áนฟูมรดกทางวัฒนธรรม

เมืองเกBาด(วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (The 

Revival of Cultural Heritage in Phimai Old Town by Arts & Culture Motivation 

to Develop the Community Economics)" จัดโดย คณะศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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วัน เดือน ป� หัวขzอโครงการ/กิจกรรม 

14 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนวิทยากรการบรรยาย หัวข(อ "แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563-2565)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร(างความรู(

ความเข(าใจในการถBายทอดยุทธศาสตรTสู Bการปฏิบัติ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 

14 สิงหาคม 2562  ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ เปmนวิทยากรงานบรรยายทางวิชาการ โครงการชมรมนักอBานด(าน

บรรณารักษศาสตรTและสารสนเทศศาสตรT (LIS Journal Club) หัวข(อ "Information 

Savvy: ของมันต(องมีสำหรับ Gen Z" จัดโดย คณะอักษรศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย 

27 สิงหาคม 2562  อ.ดร.เกียรติอนันตT ล(วนแก(ว เปmนวิทยากรการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในการ

จัดการศึกษา ในงานมหกรรมการศึกษาแหBงชาติ: ก(าวสูBคุณภาพการศึกษาที่ดีกวBา" จัดโดย 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนวิทยากรการบรรยาย หัวข(อ "ยุทธศาสตรTชาติ 20 ปP (พ.ศ. 

2561-2580) กับการบริหารจัดการแรงงานตBางด(าว พ.ศ. 2560-2564" และหัวข(อ 

"ยุทธศาสตรTชาติ 20 ปP (พ.ศ. 2561-2580) กับการบริหารจัดการการทำงานของคนตBาง

ด(าวในประเทศไทย" และวิทยากรประจำกลุBมยBอย นำเสนอและวิเคราะหTผลการสัมมนา

กลุBมยBอยและสรุปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ยุทธศาสตรTการบริหารจัดการแรงงาน

ตBางด(าว พ.ศ. 2560-2564 ประจำปPงบประมาณ 2563 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรTการบริหารจัดการแรงงานตBางด(าว พ.ศ. 2560-2564 จัด

โดย กรมการจัดหางาน 

5 กันยายน 2562 ผศ.ดร.แก(วขวัญ ตั้งติพงศTกูล และ อ.ถิรภาพ ฟ2กทอง เปmนวิทยากรประจำกลุBม และ

นำเสนอวิเคราะหTผลการสัมมนากลุBมยBอยแตBละยุทธศาสตรTการบริหารจัดการแรงงานตBาง

ด(าว พ.ศ. 2560-2564 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรTการ

บริหารจัดการแรงงานตBางด(าว พ.ศ. 2560-2564 จัดโดย กรมการจัดหางาน 

1 ตุลาคม 2562  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสTน เปmนที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตBางประเทศ จัด

โดย คณะกรรมาธิการการตBางประเทศ วุฒิสภา 

10 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนวิทยากรการบรรยาย หัวข(อ "การวิเคราะหTความเหลื่อมล้ำ

ในประเทศไทยโดยการใช(ดาวเทียมและข(อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต(การดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรTชาติ และการปฏิรูปประเทศ" จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหBงชาต ิ

18 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสTน เปmนที่ปรึกษาเศรษฐกิจและรBวมเดินทางไปรBวมประชุม 

World Consular Conference ณ กรุงโซเฟPย ประเทศบัลแกเรีย จัดโดย สำนักงานกงสุล

กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐบัลแกเรีย ประจำประเทศไทย 

18 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ชโลทร แกBนสันติสุขมงคล เปmนวิทยากรการประชุมปฐมนิเทศแผนงานการชดเชย

การสูญเสียรายได(จากการประกอบอาชีพและการใช(ประโยชนTจากป�าบุBงป�าทาม กรณี

เขื่อนราษีไศล จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย 

21 ตุลาคม 2562  ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนอาจารยTพิเศษ Workshop ในการทำวิจัยโดยการใช(การ

วิเคราะหTข(อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตรTเพื ่องานวิจัยด(านสาธารณสุข จัดโดย คณะ

สาธารณสุขศาสตรT มหาวิทยาลัยขอนแกBน 
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วัน เดือน ป� หัวขzอโครงการ/กิจกรรม 

28 ตุลาคม 2562  ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนวิทยากรรBวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมการ

วิเคราะหTข(อมูล Big Data โดยวิธี machine learning (Innovative Data Analytics for 

Granular Estimation of Population and Population and Poverty Indicators)" 

จัดโดย สำนักงานสถิติแหBงชาติ 

28 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนทT เปmนวิทยากรการบรรยาย หัวข(อ "นโยบายอุตสาหกรรมยาน

ยนตTและการเปลี่ยนผBานสูB New S-Curve" ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ยานยนตTไฟฟ�า: 

เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร(างพื้นฐาน และการประยุกตTใช(" จัดโดย IEEE Thailand 

Section และ IEEE Power & Energy Society - Thailand 

29 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสTน เปmนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการปกครอง

ท(องถิ่น จัดโดย คณะกรรมาธิการการปกครองท(องถิ่น วุฒิสภา 

2 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล เปmนวิทยากรบรรยาย "ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร(าง" ในการอบรมให(ความรู(เกี่ยวกับกฎหมาย การสำรวจ และการจัดทำแผน

ที่ภาษี และทะเบียนทรัพยTสินสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร(าง และภาษีป�าย จัดโดย 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให(แกBองคTกรปกครองสBวนท(องถิ่น สำนักงาน

คณะกรรมการสBงเสริมวิทยาศาสตรT วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยเครือขBายการวิจัย 

3 พฤศจิกายน 2562 รศ.หงษTฟ�า ทรัพยTบ ุญเร ือง เปmนคณะกรรมการวิชาการการประชุมสภาวิทยาลัย         

นอรTทเทิรTน ครั้งที่ 4/2562 จัดโดย วิทยาลัยนอรTทเทิรTน 

13 พฤศจิกายน 2562  ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทยT เปmนวิทยากรบรรยายและฝ{กปฏิบัติการ หัวข(อ "เศรษฐศาสตรT

การพัฒนา" ชBวงที่ 1 และชBวงที่ 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะหTเชิงลึก

เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรTที่ 10 ความรBวมมือระหวBางประเทศเพื่อการพัฒนา 

ภายใต(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ ฉบับที่ 12" จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 

13 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช เปmนวิทยากรบรรยายและฝ{กปฏิบัติการ หัวข(อ "การวิเคราะหTหBวง

โซBอุปทานระหวBางประเทศ" ชBวงที่ 1 และชBวงที่ 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ

วิเคราะหTเชิงลึกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรTที่ 10 ความรBวมมือระหวBางประเทศ

เพื่อการพัฒนา ภายใต(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ ฉบับที่ 12" จัดโดย มูลนิธิ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 

18 พฤศจิกายน 2562 อ.ดร.เกียรติอนันตT ล(วนแก(ว เปmนวิทยากรเสวนารายงานผลงานวิจัยเรื่อง "การจัดทำแผน

ทBองเที่ยวผืนป�ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญB" ในการรับฟ2งความเห็นด(านทBองเที่ยวเพื่อ

จัดทำแผนจัดการกลุ Bมป�ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญB จ ัดโดย คณะวนศาสตรT 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT 

22 พฤศจิกายน 2562  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนกรรมการ (ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะกรรมการวิพากษT

หลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุT 

25 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสTน เปmนผู(บรรยาย หัวข(อ "สภาพแวดล(อมยุทธศาสตรTประเทศ

จีน" ในหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 จัดโดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
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29 พฤศจิกายน 2562  อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการตT เปmนคณะอนุกรรมการด(านกิจการตBางประเทศ จัดโดย 

คณะกรรมการการแขBงขันทางการค(า 

3 ธันวาคม 2562  ผศ.ดร.ณัฐพงษT พัฒนพงษT เปmนวิทยากรบรรยายและฝ{กปฏิบัติการ หัวข(อ "การวิเคราะหT

ความเชื ่อมโยงระหวBางประเทศ (Network Analysis)" ชBวงที ่ 1 และชBวงที ่ 2 ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะหTเชิงลึกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรTที่ 

10 ความรBวมมือระหวBางประเทศเพื่อการพัฒนา ภายใต(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหBงชาติ ฉบับที่ 12" จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 

4 ธันวาคม 2562  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสTน เปmนวิทยากรการบรรยายพิเศษให(แกBคณะกรรมาธิการการ

ปกครองสBวนท(องถิ ่น วุฒิสภา ในประเด็นแนวทางการแก(ไขป2ญหาความยากจนของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย คณะกรรมาธิการการปกครองท(องถิ่น วุฒิสภา 

6 ธันวาคม 2562  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสTน เปmนผู(บรรยาย หัวข(อวิชา "สาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษา" 

จัดโดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.แก(วขวัญ ตั ้งติพงศTกูล เปmน Commentator on "A Relationship Between 

Automation Diffusion and Wages in an Economy with Initial Costs" in the 4th 

Thammasat Annual Academics and Postgraduate Conference in Asia-Pacific 

Studies 2019 (TU-CAPS) จัดโดย Thammasat Institute of Area Studies (TIARA) 

12 ธันวาคม 2562  ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล เปmน Commentator on "Cracking the Bottleneck: 

How Gojek Transformed the Informal Business into a Platform" and "Impact 

of Information and Technology Communication on Economic Growth in 

ASEAN Countries" in the 4 th Thammasat Annual Academics and 

Postgraduate Conference in Asia-Pacific Studies 2 0 1 9  ( TU-CAPS) จ ั ด โ ด ย 

Thammasat Institute of Area Studies (TIARA) 

12 ธันวาคม 2562  อ.ดร.ศ ุพฤฒ ิ ถาวรย ุต ิการตT เป mน Commentator on "The Volatility Structure 

Between Aluminum and Ethernol Prices, and the Stock Returns of 

Automotive Companies by Copulas" in the 4 th Thammasat Annual 

Academics and Postgraduate Conference in Asia-Pacific Studies 2 0 1 9  ( TU-

CAPS) จัดโดย Thammasat Institute of Area Studies (TIARA) 

12 ธันวาคม 2562  ผศ .ดร . ธร  ป P ต ิ ดล  เป mน  Commentator on "Impacts of Regional Disparity on 

China's Sichuan Area: The Left-Behind Children and Seasonal Workers" and 

"Xo Dang and Co Tu Ethnic Children in Vietnam: Rural Poverty and 

Deprivation of Children's Rights" in the 4 th Thammasat Annual Academics 

and Postgraduate Conference in Asia-Pacific Studies 2019 (TU-CAPS) จัดโดย 

Thammasat Institute of Area Studies (TIARA) 

12 ธันวาคม 2562  รศ.ดร.ชน ินทร T  ม ี โภคี  เป mน Commentator on "Enhancing Free Movement of 

Skilled Labor in ASEAN: A Case Study of Cambodian Nurses" in the 4 th 

Thammasat Annual Academics and Postgraduate Conference in Asia-Pacific 

Studies 2019 (TU-CAPS) จัดโดย Thammasat Institute of Area Studies (TIARA) 
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วัน เดือน ป� หัวขzอโครงการ/กิจกรรม 

18 ธันวาคม 2562  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนวิทยากรบรรยาย หัวข(อ "ประเทศไทย 4.0 กับงานด(าน

แรงงาน ในยุคเศรษฐกิจ และสังคมที่ขับเคลื่อนด(วยนวัตกรรม และกระบวนการสร(างและ

พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนางานด(านแรงงาน" ในโครงการเสริมสร(างศักยภาพเครือขBาย

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน จัดโดย 

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท 

18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ชนินทรT มีโภคี เปmนวิทยากรบรรยาย หัวข(อวิชา "การรวมกลุBมทางเศรษฐกิจใน

ระดับภูมิภาค (1)" ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุBนที่ 

26 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

18 ธันวาคม 2562  อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการตT เปmนวิทยากรบรรยาย หัวข(อ "Principles of Economics 

and Competition Low" จัดโดย คณะกรรมการการแขBงขันทางการค(า 

17 มกราคม 2563  รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ เปmนวิทยากรแนะนำโครงการวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

"การพัฒนาเครื่องมือและมาตรการในการจัดสรรน้ำผBานกระบวนการเกมกระดาน" จัด

โดย สำนักงานคณะกรรมการสBงเสริมวิทยาศาสตรT วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

17 มกราคม 2563  ผศ.ชล บุนนาค เปmนวิทยากรแนะนำเกม กติกา และระบบของเกมกระดานการจัดสรรน้ำ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครื่องมือและมาตรการในการจัดสรรน้ำผBาน

กระบวนการเกมกระดาน" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสBงเสริมวิทยาศาสตรT วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) 

17 มกราคม 2563  ผศ.ดร.อนิณ อร ุณเร ืองสว ัสดิ์  เป mนว ิทยากรบรรยาย ห ัวข (อ "การว ิเคราะหTทาง

เศรษฐศาสตรTเพื่อสร(างภูมิคุ(มกันตBอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโครงการลงทุน" 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปรับตัวและเครื่องมือเศรษฐศาสตรTเพื่อจัดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการทBองเที่ยว" จัดโดย องคTการบริหารจัดการ

ก´าซเรือนกระจก (องคTการมหาชน) 

12 กุมภาพันธT 2563  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาตัวชี้วัดและการนำดัชนีชี้

วัดภาวะแรงงานไปใช(ประโยชนT" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข(อมูลดัชนีชี้วัด

ภาวะแรงงาน ครั้งที่ 1 จัดโดย กระทรวงแรงงาน 

21 กุมภาพันธT 2563  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนวิทยากรการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม

การจัดการผู(สูงอายุ (หลักสูตรใหมB พ.ศ. 2563) จัดโดย คณะศิลปศาสตรT มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุT 

26 กุมภาพันธT 2563  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปmนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข(อมูลดัชนีชี้วัด

ภาวะแรงงาน ครั้งที่ 2 จัดโดย กระทรวงแรงงาน 
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            เมื ่อวันที ่ 13 กุมภาพันธT 2562 คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได(จัดงานสัมมนาหัวข(อ “High Cost 

of Air Pollution: Economic Studies and Mitigation" โ ด ย 

Professor Dr. Euston Quah,  The Nanyang Technological 

University (NTU) จากประเทศสิงคโปรT ณ ห(องประชุมใหญB ชั้น 

5 คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT  

 

            เม ื ่อว ันท ี ่  27 ม ีนาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได(จ ัดงานเปyดตัวหนังสือ “72 ปP 

ร ังสรรค T ธนะพรพันธ ุ T” และก ิจกรรมปาฐกถาพ ิเศษ จาก 

ศาสตราจารยT รังสรรคT ธนะพรพันธุT ณ ห(องประชุมใหญB ชั้น 5 

คณะเศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT  

 

            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตรT

รBวมกับคณะรัฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได(จัด

งานสัมมนา 70 ปP รัฐศาสตรT-เศรษฐศาสตรT ภายใต(หัวข(อ 

“มองไปข(างหน(าเศรษฐกิจการเมืองไทย” ณ ห(อง ร.103 

คณะรัฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT  

 

ภาพกิจกรรม 
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            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT จัดการเสวนาชุด Thammasat 

Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 17 เรื่อง “ไตรมาสสุดท(าย

เศรษฐกิจไทย เราจะไปทางไหน?” โดยได(รับเกียรติจาก

บุคคลสำคัญหลายทBานมารBวมการเสวนา ณ ห(อง LA107 

ชั ้น 1 คณะศิลปะศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBา

พระจันทรT  

 

            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได(จัดสัมมนาเรื่อง “การออกแบบ

เพ ื ่อเปล ี ่ยนพฤต ิกรรมของคน มองทะล ุนโยบายเชิง

เศรษฐศาสตรTพฤติกรรม” ณ ห(องประชุมใหญB ชั้น 5 คณะ

เศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT  

 

            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะเศรษฐศาสตรT 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ได(จัดสัมมนาเรื่อง "Behavioural 

Economics: Theory and Practice" โ ด ย  Professor 

Peter G. Moffatt,  University of East Anglia จ า ก

ประเทศอ ั งกฤษ ณ ห (องประช ุมใหญ B  ช ั ้ น  5  คณะ

เศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ทBาพระจันทรT  
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การบริหารจัดการ 
 

บุคลากรสายวิชาการ  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 Annual Report 2019 
       Faculty of Economics, Thammasat University 

 

59 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 

 

 
 
 

 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 




