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รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

สารจากคณบดี 
 

 ในปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553) คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการผลิตบัณฑิต และใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 

 ดานการผลิตบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตรไดผลิตบัณฑิตทั้งสิ้นจํานวน 453 คน โดยแบงเปนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทั้ง

หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 348 คน มหาบัณฑิตจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาไทย 

ภาคภาษาอังกฤษ และโครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ รวมจํานวน 105 คน 

 

 ดานการเรียนการสอน คณะเศรษฐศาสตรไดเร่ิมใชหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรใหมป 2552 และมีกระบวนการเพื่อพัฒนา

หลักสูตรใหมสําหรับโครงการบัณฑิตศึกษา และโครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ ซึ่งคาดวาจะใชในป 2554 และเตรียมเปดหลักสูตรใหม 

ปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ ดวยการจัดระบบการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ มี

ความรู และประสบการณที่หลากหลายจากการเรียน และกิจกรรมตางๆ ทําใหนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตรมีความรูความสามารถ 

และไดสรางชื่อเสียงใหแกคณะเศรษฐศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางโดดเดนจํานวนหลายคน นอกจากการจัดการเรียน 

การสอนตามปกติแลว คณะเศรษฐศาสตรยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปตางประเทศ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปศึกษาใน

โครงการแลกเปลี่ยน จํานวน 44 คน และมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 45 คน ซึ่งในปการศึกษา 2552 

นี้ คณะเศรษฐศาสตรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ และการพัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบัน

ตางประเทศ รวมถึงการไดตอนรับผูแทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจากตางประเทศ ตัวอยางมหาวิทยาลัย และสถาบัน

ตางประเทศ เชน University of California, University of Wisconsin–Madison, University of Ottawa, Lund University และ 

International Christian University เปนตน 
 

 สําหรับดานการบริการทางวิชาการแกสังคม คณะเศรษฐศาสตรไดใหคําแนะนําทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบของงานวิจัย      

การเปนที่ปรึกษา และการจัดอบรมแกหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 29 โครงการ 

นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรยังไดมีการจัดสัมมนาวิชาการประจําป คร้ังที่ 32 ในหัวขอเร่ือง “การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณ 

ของภาคอุตสาหกรรม” การจัดแสดงปาฐกถา 60 ป “เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร” จํานวน 7 คร้ัง และมีการจัดทําหนังสือวิชาการเนื่องใน

วาระครบรอบ 60 ปคณะเศรษฐศาสตร รวมทั้งการจัดสัมมนายอยทางวิชาการ และการอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับนโยบาย

เศรษฐกิจ รวมทั้งหมด 62 เร่ือง โดยมี 6 เร่ืองที่นําเสนอโดยนักวิชาการจากตางประเทศ และการจัด International Seminar เร่ือง   

“Jobs in Global Production Networks-Crisis and Recovery” โดยรวมมือกับ ILO/The Japan Institute for Labour Policy and 

Training และ เร่ือง “Indonesia-Thailand Sharing Experiences on Islamic and Sufficiency Economy” โดยรวมมือกับสถานทูต

อินโดนีเซีย ซึ่งมีรายละเอียดอยูในรายงานเลมนี้ และที่สําคัญคือไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ ธนาคารโลก (The World Bank) 
 

 คณะผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ และสาธารณชน

ที่สนใจการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

       (รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี  ซซููกิ) 

               คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
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อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตรทีไ่ดรับรางวัล และประกาศเกยีรติคุณยกยอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ 
ไดรับยกยองเปน  

ครูดีเดนสาขาสังคมศาสตร ประจาํป 2552 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร พิชัยสนธิ 

ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาสังคมศาสตร เร่ือง  

“นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเปนธรรมในการกระจายรายได”  

เนื่องในวันนักวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2552  

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 

ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพนัธุ 
ไดรับยกยองเปน 

ศาสตราภิชานแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 

รองศาสตราจารย ดร.ศุภวจัน รุงสุริยะวิบูลย 
ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน สกว.-สกอ. ประจําป 2552 

(2009 TRF-CHE-Scopus Young Resercher Awards) 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขาสังคมศาสตร 

เร่ือง “แนวโนมและปจจัยกําหนดการลงทุนภาคเอกชนของไทย” 

เนื่องในวันนักวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2552  

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 
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นักศกึษาคณะเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัล และประกาศเกียรติคุณยกยอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคณิต เกือ้วิบลูยวณิชย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความ 

โครงการเศรษฐทัศน ประจําป 2552 

นายคุปต พันธหนิกอง 

ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดบทความ 

โครงการเศรษฐทัศน ประจําป 2552 

นายเกียรติศักด์ิ คําสี 

ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดบทความ 

โครงการเศรษฐทัศน ประจําป 2552 

นางสาวโชติมา สทิธิชัยวิเศษ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท SET Star Researcher 

โครงการ Young Financial Star Competition 2009 (YFS 2009) 

นายธนวัฒน เจษฎาพัฒนเกียรติ 

นางสาววาสิฏภรณ เกลียวสัมพันธ 

นางสาวภิญญพิชญ อัครวงศวริศ และ 

นางสาวญิบพัน จริวุฒิวงศชัย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

โครงการประกวดเขียนการตลาด 

Toyota BUZZ Marketing Model 2009 

นายกฤช ชัยชนะวิชชกิจ นายกิตติชัย ยศอมรสุนทร 

นายธนกฤต สถาวรศีลพร นายไตรทศ รัตนา 

นายศุภเกียรติ ต้ังชีวินเสถียร นายสขุุม ฉัตรตะวัน 

นางสาวกมลชนก มานะแกว และนางสาวดุษยา อิ่มประไพ 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

โครงการประกวดแผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน 

Disney Marketing Academy Award 2009 
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การสัมมนาทางวชิาการประจําป 2552 ครั้งที่ 32 ในวาระครบรอบ 60 ป คณะเศรษฐศาสตร 
เรื่อง “การบริหารโลกาภวิัตน: ประสบการณของภาคอุตสาหกรรมไทย” 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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การแสดงปาฐกถา “60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงปาฐกถา “60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร” ครั้งที่ 6 
เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่อง “จาก 2492 ถึง 2552” 
โดย ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ 
วันที่ 14 มิถุนายน 2552 

การแสดงปาฐกถา "60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร" ครั้งที่ 7 
เรื่อง "การบริโภคและการลงทนุของชนชั้นกลาง: สูการฟนฟูดวยอุปสงคมวลรวมภายในประเทศ" 

โดย รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 

การแสดงปาฐกถา “60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร” ครั้งที่ 8 
เรื่อง “การปรับโครงสรางชนบทไทยกับปญหาทีม่องไมเห็น" 
โดย ศาสตาราจารย ดร.อานันท กาญจนพนัธุ 
วันที่ 24 สงิหาคม 2552 

การแสดงปาฐกถา “60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร” ครั้งที่ 9 
เรื่อง "เศรษฐธรรมแหงความรุนแรง (Moral Economy of Violence)" 

โดย รองศาสตราจารย ดร.ชัยวฒัน สถาอานนัท 
วันที่ 21 กนัยายน 2552 

การแสดงปาฐกถา "60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร" ครั้งที่ 10 
เรื่อง "เศรษฐศาสนกับการผลิตอวิชชาเชิงโครงสราง 
(Economic Religion and the Production of Structural Ignorance)” 
โดย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล 
วันที่ 19 ตุลาคม 2552 

การแสดงปาฐกถา "60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร" ครั้งที่ 11 
เรื่อง "นิติรฐักับความยุติธรรมทางสังคม" 

โดย รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 

การแสดงปาฐกถา "60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร" ครั้งที่ 12 
เรื่อง "เสนหและอัปลักษณของเศรษฐศาสตร" 
โดย ศาสตราจารย ดร.อัมมาร สยามวาลา 
วันที่ 21 ธันวาคม 2552 



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

กิจกรรมการระดมทุน 60 ปเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 
ณ โรงแรมดุสิตธาน ีกรุงเทพ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแถลงขาวโครงการ Policy Watch ครั้งที่ 10 
เรื่อง “บทเรยีนการดําเนนินโยบายภายใตเศรษฐกจิสังคมทวิลกัษณ” 

วันที่ 8 เมษายน 2553 
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International Seminar on “Job in Global Production Networks – Crisis and Recovery” 
Organised by Thammasat University and ILO/Japan Multi-bilateral Programme,  

in collaboration with The Japan Institute for Labour Policy and Training 

วันที่ 13 ตุลาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

พิธีลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมอื กับ ธนาคารโลก (The World Bank) 
วันที่ 15 มกราคม 2553 

 

 

 

 

 

 

การหารือเรือ่งบันทึกความรวมมือ Entrepreneurship กับ Tohoku University จากประเทศญี่ปุน 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการ Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong Baptist University และ The Chinese University of Hong Kong 

ณ ประเทศฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 1-3 มีนาคม 2553 
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14 คน

18%

24 คน

31%
34 คน

45%

5 คน

6%

ศาสตราจารย 5 คน รองศาสตราจารย 24 คน ผูชวยศาสตราจารย 14 คน อาจารย 34 คน

23 คน

30%

2 คน

3%

52 คน

67%

ปริญญาเอก 52 คน ปริญญาโท 23 คน ปริญญาตรี 2 คน

ขอมูลพืน้ฐานคณะเศรษฐศาสตร ปการศกึษา 2552 
 
อาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
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100 คน

22%

17 คน

4%

9 คน

2%

79 คน

17%

0 คน

0%

248 คน

55%

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) 248 คน
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 100 คน
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) 17 คน
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 9 คน
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) 79 คน
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ไมมีผูส ําเร็จการศึกษา

1,195 คน

62.14%

217 คน

11.28%

4 คน

0.21%

400 คน

20.80%

35 คน

1.82%72 คน

3.74%

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) 1,195 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 400 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) 72 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 35 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) 217 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 4 คน

 
นักศึกษาทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูสําเร็จการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

3,337,200 บาท

1.87%

8,618,978 บาท

4.84%

28,827,306 บาท

16.18%

40,783,484 บาท

22.89%

59,497,900 บาท

33.39%

6,535,300 บาท

3.67%

71,353,000 บาท

40.05%

งบประมาณแผนดิน 59,497,900 บาท

งบประมาณรายจายจากรายไดคณะฯ 71,353,000 บาท

งบประมาณกองทุนคาธรรมเนียมฯ 6,535,300 บาท

งบประมาณโครงการบริการสังคม ประกอบดวย

งบประมาณโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 28,827,306 บาท

งบประมาณโครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ 8,618,978 บาท

งบประมาณศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 3,337,200 บาท

 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 2552 
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(จํานวนคน/เทอม)
(1)

2%

(1)

2%
(1)

2%
(2)

4%
(5)

10%

(5)

10%

(7)

15%

(26)

55%

สหรัฐอเมริกา (26) สวีเดน (7) เดนมารก (5) ฝร่ังเศส (5)

ญี่ปุน (2) เยอรมนี (1) นอรเวย (1) แคนาดา (1)

(จํานวนคน/เทอม)

(2)

6%
(2)

6%

(1)

3%

(3)

9%

(5)

15%

(21)

61%

สหรัฐอเมริกา (21) สวีเดน (5) เดนมารก (3) ญี่ปุน (2) ออสเตรเลีย (2) ไอรแลนด (1)

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ (Incoming) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยตางประทศ (Outgoing) 
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ปรัชญา/ปณิธาน วัตถุประสงค และวิสัยทัศน 
 

 ปรัชญา/ปณิธาน 
 

  คณะเศรษฐศาสตรใชปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบุคลากรสวนใหญไดรับทราบ และรูสึกมีสวนรวม 

 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีเปาหมายที่จะเปนสถาบันชั้นนําดานวิชาการเศรษฐศาสตร เปน

ศูนยกลางทางการศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และความหลากหลายทางวิชาการ โดยพัฒนา และปรับปรุง    

หลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อใหนักศึกษา และบัณฑิตมีความรู

ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษา และบัณฑิต        

มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น และสงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย                  

ในตางประเทศ อีกทั้งไดสงเสริมงานวิชาการ และงานวิจัย โดยสนับสนุนใหคณาจารยแตง แปล และเรียบเรียงตํารา

เศรษฐศาสตรภาษาไทย ในระดับกลาง และระดับสูง โดยใหมีความลุมลึกในเนื้อหาทางวิชาการ 

  คณะเศรษฐศาสตรจัดทําแผนงานที่คลอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน โดยมีจุดเนนดานการเรียนการสอนที่จะผลิต 

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีจิตสํานึกตอสังคม ดานการวิจัยที่สรางวิทยาการใหมๆ    

ใหกาวหนา ขยายขอบเขตพรมแดนแหงความรู  และชี้นําสังคมในดานการใชทรัพยากรของชาติใหสมเหตุสมผล                 

ดานบริการทางวิชาการสูสังคมที่เสริมสรางความรูความเขาใจทางเศรษฐศาสตรใหแกสาธารณชน เพื่อนําไปใชประโยชน                    

ในการประกอบอาชีพ หรือประยุกตใชกับสังคมในปจจุบัน และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 

  คณะเศรษฐศาสตรไดมีการเผยแพรแผนงานตางๆ ใหประชาคมของคณะฯ ทราบโดยมีการประชุมคณาจารย       

เปนประจําทุกเดือน และประชุมกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 7 ครั้ง 

 

 วัตถุประสงค 
 

 1. ปรับปรุงโครงสราง และการดําเนินการภายในคณะฯ เพื่อใหการประกอบภารกิจหลักเปนไปตามเปาหมาย          

ที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ปรับปรุงระบบการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจ     

และสังคมแหงชาติ 

 3. ขยายกิจกรรมคณะฯ เพื่อสนองตอความพยายามในการแกปญหาพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจไทย 

 

 วิสัยทัศน 
 

 เปนสถาบันการศึกษา และวิจัยดานเศรษฐศาสตรชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม   

สามารถชี้นําสังคม เพื่อใหมีเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และความเปนธรรม 
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 ประวัติคณะเศรษฐศาสตร 
 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองกอตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ระยะแรกเปดสอน           

ระดับปริญญาตรีเพียงสาขาเดียว คือ สาขานิติศาสตร ไดรับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต ใชอักษรยอวา ธ.บ. 

 ในภาค 5 และภาค 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต มีวิชาเศรษฐศาสตรอยู 2 วิชา คือ “เศรษฐศาสตร” และ 

“ลัทธิเศรษฐกิจ” โดย ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค เปนผูสอนวิชาเศรษฐศาสตรเปนทานแรก 

 ตอมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตรบัณฑิต และเปลี่ยนโครงสราง            

คณะตางๆ โดยไดประกาศจัดตั้งคณะจํานวน 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และ           

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 

 คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนคณะเศรษฐศาสตรแหงแรกของประเทศไทย  ซึ่ งมี     

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

ศาสตราจารย ขุนประเสริฐ  ศุภมาตรา เปนคณบดีคณะเศรษฐศาสตรแทน 

 ป พ.ศ. 2507 นับเปนปสําคัญของคณะเศรษฐศาสตร และวงการเศรษฐศาสตรของไทย เนื่องเพราะเปน                 

ปที่ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เขารับตําแหนงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร             

เมื่ออาจารยปวยรับตําแหนงแลว ภารกิจสําคัญประการแรก คือ การสรางอาจารยประจํา ทานไดขออัตราตําแหนง       

อาจารยประจําเพิ่ม ติดตอหาทุนเรียนตอตางประเทศใหอาจารยรุนใหมๆ หาอาจารยชาวตางประเทศมาชวยฟนฟู         

ความรูแกอาจารยที่จะสง ไปเรียนตอ และชวยวางหลักสูตรใหทันสมัยตามแบบอยางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดย    

ไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร ทําใหคณะเศรษฐศาสตรมีอาจารยประจําเพิ่มขึ้นจาก 6 คน เปน 59 คน        

ในเวลาเพียง 6 ป 

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

เศรษฐศาสตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรแรกของประเทศไทย ประกอบดวย 4 สาขาวิชา ไดแก ทฤษฏีเศรษฐศาสตร               

สถิติเศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตรประยุกต และมีการสอนบางวิชาเปนภาษาอังกฤษสําหรับ  

นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการคัดเลือกจากนักศึกษาปกติประมาณ 20 คนตอรุน โดยผูที่สอนเปน Visiting Professor         

จากความชวยเหลือของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร และนักศึกษากลุมนี้จะไดเรียนเปนภาษาอังกฤษจํานวนวิชาเพิ่มขึ้นทุกป         

จนปที่ 4 จะเรียนเปนภาษาอังกฤษแทบทุกวิชา 

 ในป พ.ศ. 2512 คณะเศรษฐศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือไดวา        

เปนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทย การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  และ              

เรียนเต็มเวลา โดยนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาทุกคน 

 ตอมาในป พ.ศ. 2525 คณะเศรษฐศาสตรไดเปดสอนโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ รุนที่ 1 โดยสอนวิชา

หลักเศรษฐศาสตร จํานวน 8 วิชาเปนภาษาอังกฤษ และในป พ.ศ. 2536 คณะเศรษฐศาสตร ไดเปดโครงการปริญญาตรี 

หลักสูตรนานาชาติ โดยสอนเปนภาษาอังกฤษทุกวิชา และเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ               

ในป พ.ศ. 2540 รวมทั้งยังไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร 

 นอกจากนี้  ในปการศึกษา  2552 คณบดีคณะเศรษฐศาสตรร วมกับคณบดีคณะนิติศาสตร ไดแตงตั้ ง     

คณะกรรมการบริหารโครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ  เพื่อการบริหารงาน  และการดําเนินงาน                 

ของโครงการฯ ซึ่งจะเปดรับนักศึกษาเขาศึกษา ในปการศึกษา 2554 
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ทําเนียบคณบดี 
 

 ความสําเร็จของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้น สามารถพิจารณาไดจากผูที่กาวขึ้นมา          

ดํารงตําแหนงสูงสุดของคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งคณบดีตั้งแตยุคกอตั้งจนถึงปจจุบันทุกทานลวนเปนบุคคลที่มีความรู

ความสามารถ และเปนสวนสําคัญที่ทําใหคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง   

ทั้งจากนักศึกษา ประชาชน และชุมชนวิชาการระหวางประเทศ ตลอดมา ดังนี้ 
 

ชื่อ         ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

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

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

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

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

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

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

คณบดี (19 ม.ค. - 17 พ.ย. 2517) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

6 

คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 
 

 ในการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตรในดานการบริหารจัดการศึกษานั้น คณะเศรษฐศาสตรจะทําการสรรหา

คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร  ซึ่งประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  และภายใน    

มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งมีคณบดีเปนประธานกรรมการ 

 

1. รศ.ดร.ปทมาวดี  ซูซูกิ   ประธานกรรมการ 

 2. ดร.อรัญ  ธรรมโน   กรรมการ 

 3. ดร.วิรไท  สันตปิระภพ  กรรมการ   

 4. รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ  กรรมการ 

 5. ผศ.ดร.เอื้อมพร  พิชัยสนิธ   กรรมการ  (29 เม.ย. 2552 - 30 มิ.ย. 2552) 

     รศ.ดร.เกรียงไกร  เตชกานนท  กรรมการ  (1 ก.ค. 2552 - ปจจุบัน) 

 6. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท  กรรมการ 

 7. รศ.ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา  กรรมการ 

 8. รศ.ดร.ธรรมวิทย  เทอดอุดมธรรม  กรรมการ 

 9. รศ.ดร.ชยันต  ตันติวัสดาการ  กรรมการ 

 10. ศ.ดร.พรายพล  คุมทรัพย   กรรมการ 

 11. รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา  กรรมการ 

 12. ผศ.ดร.นงนุช  สุนทรชวกานต  กรรมการ 

 13. อ.ดร.นันทวุฒิ  พิพัฒนเสรีธรรม  กรรมการ 

 14. ศ.ดร.อารยะ  ปรีชาเมตตา  กรรมการ 

 15. รศ.ดร.โกวิท  ชาญวิทยาพงศ  กรรมการ  (1 ธ.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2553) 

       อ.ดร.ประชา  คุณธรรมดี  กรรมการ  (1 เม.ย. 2553 - ปจจุบัน) 

 16. นางพยอม  ครุสาตะ   เลขานุการ (1 มิ.ย. 2552 - 30 มิ.ย.2552) 

 17. นายสมชัย  โชติมาโนช  เลขานุการ (1 ก.ค. 2552 - ปจจุบัน) 

 18. นางสุนทรี  ยิ้มสําราญ  ผูชวยเลขานุการ (1 มิ.ย. 2552 - 30 มิ.ย. 2552) 

       น.ส.จินตนา  ธนะสันต   ผูชวยเลขานุการ (1 ก.ค. 2552 - ปจจุบัน) 

            น.ส.จริยา  สตาเจริญ  ผูชวยเลขานุการ (1 ก.ค. 2552 – ปจจุบัน) 
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คณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร 
 

 นอกเหนือไปจากคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตรที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นแลว การบริหารงานใน  

คณะเศรษฐศาสตร ยังดําเนินการในรูปคณะทํางาน และคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งแตงตั้งโดยคณบดี ดังนี้ 

 1. รศ.ดร.ปทมาวดี  ซูซูกิ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

 2. ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ  รองคณบดีฝายบริหาร และประธานคณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสิน 

     (1 มิ.ย. 2552 - 30 มิ.ย. 2552) 

3. รศ.ดร.เกรียงไกร  เตชกานนท รองคณบดีฝายบริหาร และประธานคณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสิน 

(1 ก.ค. 2552 - ปจจุบัน) 

4. ผศ.ดร.สิทธิศกัดิ์  ลีลหานนท รองคณบดีฝายวิชาการ 

5. รศ.ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และผูอํานวยการคณะทํางานวางแผน 

     และพัฒนา/งบประมาณ 

6. รศ.ดร.ชยนัต  ตันติวัสดาการ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ 

    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการคณะทํางานสัมมนา (1 เม.ย. 2553 - ปจจุบัน) 

7. รศ.ดร.ธรรมวทิย  เทอดอุดมธรรม รองคณบดีฝายการนักศึกษา และผูอํานวยการคณะทํางานฝายการนกัศึกษา 

8. อ.ปกปอง  จันวิทย  ผูชวยคณบดี (1 มิ.ย. 2552 - 28 ก.พ. 2553) 

9. รศ.ดร.ปทมาวดี  ซูซูกิ  ผูอํานวยการคณะทํางานวิเทศสัมพันธ (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2552) และ 

    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการคณะทํางานวิเทศสัมพันธ  

(1 มิ.ย. 2553 - ปจจุบัน) 

10. อ.ดร.ดมศิา  มุกดมณ ี ผูอํานวยการคณะทํางานวิเทศสัมพันธ (1 ก.ค. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 

11. รศ.ดร.ธาตร ี  จันทรโคลิกา ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการบัณฑิตศึกษา 

12. ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล  ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย  

13. อ.ดร.เณศรา  สุขพานิช  ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 

14. รศ.ดร.นริมล  สุธรรมกิจ ผูอํานวยการคณะทํางานโครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

15. อ.ดร.กิริยา  กุลกลการ ผูอํานวยการคณะทํางานสัมมนา (1 มิ.ย. 2552 - 31 มี.ค. 2553) 

16.อ.ปกปอง จันวิทย  ผูอํานวยการคณะทํางานจัดการองคความรูและสื่อสารสาธารณะ 

    (1 มิ.ย. 2552 - 31 ก.ค. 2552) 

17. อ.สิทธิกร นิพภยะ  ผูอํานวยการคณะทํางานจัดการองคความรูและสื่อสารสาธารณะ  

    (1 ส.ค. 2552 - ปจจุบัน) 

18. อ.ดร.ชโลทร  แกนสันติสุขมงคล ผูอํานวยการคณะทํางานคอมพิวเตอร 

19. ผศ.ดร.อักษรศร ี พานิชสาสน ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 

20. ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

21. รศ.ภราดร  ปรีดาศักดิ์ บรรณาธิการเศรษฐสาร 

22. รศ.ดร.โกวทิ ชาญวิทยาพงศ ผูแทนอาจารย (1 มิ.ย. 2552 - 31 มี.ค. 2553) 

23. อ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี ผูแทนอาจารย (1 เม.ย. 2553 – ปจจุบัน) 

24. อ.ดร.ดมศิา มุกดมณ ี  ผูอํานวยการคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  

(1 มิ.ย. 2552 - 30 มิ.ย. 2552) 
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         25. นางพยอม ครุสาตะ  ผูอํานวยการคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  

(1 ก.ค. 2552 - ปจจุบัน) 

         26. นายสมชัย โชติมาโนช รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 

          27. นางกนกวรรณ เจริญผาสุข ผูชวยเลขานุการคณะฯ 

        28. น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารและธรุการ 

29. นางวันเพ็ญ  เนตรรุง  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและกิจการนักศกึษา 

30. นางพรรณพไิล ดิษฐคําเริง รักษาการผูทําหนาที่หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

31. นางดาราวรรณ รักษสันติกุล รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

32. นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ รักษาการในตําแหนงหัวหนางานการเงินและบัญชี  
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ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2533 ไดแบงการให            

ปริญญากิตติมศักดิ์ 2 ชั้น คือ 

  - ชั้นปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  - ชั้นปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ปริญญากิตติมศักดิ์  จะใหเฉพาะในสาขาของปริญญาที่ มีการสอนในมหาวิทยาลัยเทานั้น  และจะใหแก            

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินกวาหนึ่งสาขาในปการศึกษาเดียวกันไมได ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ เปนผูทรงเกียรติ มีคุณธรรม          

ทั้งตองมี คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง คือ มีผลงานวิชาการดีเดน เปนผูปฏิบัติหนาที่ หรือการงานที่เปนประโยชนอยางยิ่ง                  

แกประเทศชาติหรือนานาชาติ หรือบําเพ็ญประโยชนแกสังคม และเปนผูประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสําเร็จอยางยิ่ง 

เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น 

 ตั้ ง แต อดี ตจนถึ งป จจุบั น  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร  ไดพิ จา รณาใหป ริญญา            

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แกบุคคลตอไปนี้ 
 

 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  1. ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค    2514 

  2. หมอมหลวงเดช สนิทวงศ     2518 

  3. ศาสตราจารย คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร   2518 

  4. ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ    2521 

  5. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  2525 

  6. ฯพณฯ หล่ีเซียนเนียน     2528 

  7. นายบุญมา วงศสวรรค     2530 

  8. นายเสนาะ อูนากูล     2531 

  9. นายสมหมาย ฮุนตระกูล     2532 

  10. นายอานันท ปนยารชุน     2535 

  11. ดร.อรัญ ธรรมโน     2538 

  12. ศาสตราจารย ดร. อัมมาร สยามวาลา   2542 

  13. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล     2550 

  14. รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม   2551 

  15. ศาสตราจารย เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม   2552 
 

 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  1. นายณรงค ศรีสอาน     2526 
 

 เข็มเกียรติยศ 
  1. ดร.อรัญ ธรรมโน     2547 
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อาจารย และนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
 

 คณะเศรษฐศาสตรมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ และวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ืออาจารยที่ไดรับรางวัล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

1 รศ.ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน สกว.-สกอ. ประจําป 2552 

(2009 TRF-CHE-Scopus Young Researcher 

Awards) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2 ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย  รางวัลผลงานวิจยัดีเดน สาขาสังคมศาสตร เร่ือง 

“แนวโนมและปจจัยกําหนดการลงทุนภาคเอกชน 

ของไทย” เนื่องในวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําป 2552 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3 ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รางวัลผลงานวิจยัดีมาก สาขาสังคมศาสตร เร่ือง 

"นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเปนธรรม 

ในการกระจายรายได” เนื่องในวันนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2552 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4 ผศ.ดร.เอือ้มพร  พิชัยสนิธ รางวัลผลงานวิจยัดีมาก สาขาสังคมศาสตร เร่ือง 

"นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเปนธรรม 

ในการกระจายรายได” เนื่องในวันนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2552 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5 ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ ไดรับยกยองเปน ศาสตราภิชาน  

แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

6 รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ ไดรับยกยองเปน ครูดีเดน สาขาสังคมศาสตร  

ประจําป 2552 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรมีนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาไดรับ        

การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ลําดับ 
ช่ือนักศกึษา/ศิษยเกาที่ไดรบั
รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
หนวยงานที่มอบรางวัล/ 
ประกาศเกียรติคุณ 

1 นายณัฐวัชร วัชรศรีโรจน รางวัลชนะเลิศ โครงการแขงขันการซื้อขายสินคา

เกษตรลวงหนา 

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง

ประเทศไทย 

2 นายธงชัย สุทธิพรวรากุล รางวัลชนะเลิศ โครงการแขงขันการซื้อขายสินคา

เกษตรลวงหนา 

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง

ประเทศไทย 

3 นายธนกฤต สถาวรศีลพร รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่น เร่ือง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
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ลําดับ 
ช่ือนักศกึษา/ศิษยเกาที่ไดรบั
รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
หนวยงานที่มอบรางวัล/ 
ประกาศเกียรติคุณ 

4 นายกิตติชัย ยศอมรสุนทร รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่น เร่ือง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

5 น.ส.ดุษยา อิ่มประไพ รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่น เร่ือง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

6 นายสุขุม ฉัตรตะวัน รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่น เร่ือง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

7 นายศุภเกียรติ ต้ังชีวินเสถียร รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่น เร่ือง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

8 นายไตรทศ รัตนา รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่นเรื่อง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

9 น.ส.กมลชนก มานะแกว รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่น เร่ือง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

10 นายกฤช ชัย ชนะวิชชกิจ รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง โครงการประกวด

แผนการสือ่สารทางการตลาดออนไลน Disney 

Marketing Academy Award 2009 - Master 

Cyber สําหรับการประชาสัมพันธภาพยนตร 

แอนิเมชั่น เร่ือง Up ปูซาบาพลัง 

บริษัท วอลท ดิสนีย สตูดิโอ โมชั่น 

พิคเจอรส (ประเทศไทย) จํากัด 



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

12 

ลําดับ 
ช่ือนักศกึษา/ศิษยเกาที่ไดรบั
รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
หนวยงานที่มอบรางวัล/ 
ประกาศเกียรติคุณ 

11 นายคณิต เกือ้วิบลูยวณิชย รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความโครงการ 

"เศรษฐทัศน" ประจําป 2552 (จากบทความ เร่ือง 

“Education in Thailand: The Assessment of 

Policy Effectiveness and Economic Impact”) 

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สถาบันการศึกษาดาน

เศรษฐศาสตร 6 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

12 นายคุปต พันธหนิกอง รางวัลชมเชย การประกวดบทความโครงการ 

"เศรษฐทัศน" ประจําป 2552 (จากบทความ เร่ือง 

“นโยบายการคาเสรีและผลตอการกระจายรายได

ในประเทศไทย”) 

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สถาบันการศึกษาดาน

เศรษฐศาสตร 6 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

13 นายเกียรติศักด์ิ คําสี รางวัลชมเชย การประกวดบทความโครงการ 

"เศรษฐทัศน" ประจําป 2552 (จากบทความ เร่ือง 

“เศรษฐศาสตรกับปญหาโลกรอน”) 

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สถาบันการศึกษาดาน

เศรษฐศาสตร 6 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

14 น.ส.พิจิตรา ประภัสสรมนู รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง การประกวด

บทความโครงการ "เศรษฐทัศน" ประจําป 2552 

(จากบทความ เร่ือง “The Effect of Exchange 

Rate on Firm’s Investment: The Evidence from 

Thailand’s Manufacturing Firms”) 

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สถาบันการศึกษาดาน

เศรษฐศาสตร 6 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ลําดับ 
ช่ือนักศกึษา/ศิษยเกาที่ไดรบั
รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
หนวยงานที่มอบรางวัล/ 
ประกาศเกียรติคุณ 

15 น.ส.ณัชชา จํารูญจันทร รางวัลชมเชย การประกวดบทความโครงการ 

"เศรษฐทัศน" ประจําป 2552 (จากบทความ เร่ือง 

“ขอเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรตอนโยบาย 

การจัดหาโลหิต”) 

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ

สถาบันการศึกษาดาน

เศรษฐศาสตร 6 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

16 นายธนวัฒน เจษฎาพัฒนเกียรติ รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง การประกวดเขียน

การตลาด ชื่องานวา "TOYOTA BUZZ Marketing 

Model 2009"  

บริษัท TOYOTA BUZZ 

17 น.ส.วาสิฏภรณ เกลียวสัมพันธ รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง การประกวดเขียน

การตลาด ชื่องานวา "TOYOTA BUZZ Marketing 

Model 2009"  

บริษัท TOYOTA BUZZ 

18 น.ส.ภิญญพิชญ อัครวงควริศ รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง การประกวดเขียน

การตลาด ชื่องานวา "TOYOTA BUZZ Marketing 

Model 2009"  

บริษัท TOYOTA BUZZ 

19 น.ส.ญิบพัน จิรวุฒิวงศชัย รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง การประกวดเขียน

การตลาด ชื่องานวา "TOYOTA BUZZ Marketing 

Model 2009"  

บริษัท TOYOTA BUZZ 

20 น.ส.ศิริธร แกวงาม รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง การประกวดเขียน

การตลาด ชื่องานวา "TOYOTA BUZZ Marketing 

Model 2009"  

บริษัท TOYOTA BUZZ 

21 นายเขมทัต อัศวพงษอนันต รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง การแขงขันตอบ

ปญหาทางเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา โครงการ

แขงขันตอบปญหาทางเศรษฐศาสตร และนําเสนอ

บทความงานวิจัย บทคัดยอ ประจําป 2552 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

22 นายกฤติเดช วงษพูล รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง การแขงขันตอบ

ปญหาทางเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา โครงการ

แขงขันตอบปญหาทางเศรษฐศาสตร และนําเสนอ

บทความงานวิจัย บทคัดยอ ประจําป 2552 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

23 นายธนิน อินทรานุกูล รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง การแขงขันตอบ

ปญหาทางเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา โครงการ

แขงขันตอบปญหาทางเศรษฐศาสตร และนําเสนอ

บทความงานวิจัย บทคัดยอ ประจําป 2552 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
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ลําดับ 
ช่ือนักศกึษา/ศิษยเกาที่ไดรบั
รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
หนวยงานที่มอบรางวัล/ 
ประกาศเกียรติคุณ 

24 น.ส.โชติมา สิทธชิัยวิเศษ รางวัลชนะเลิศ ประเภท SET Star Researcher 

โครงการ Young Financial Star Competition 

2009(YFS2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

25 น.ส.ปรียาพร อัมพรชัยประทีป รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง ประเภท K Star 

Financial Planner และ 

รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล MTL Star 

Insurance Planner โครงการ Young Financial 

Star Competition 2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

26 น.ส.จารุวรรณ จติตทรานนท รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล SET Star 

Researcher โครงการ Young Financial Star 

Competition 2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

27 นายมาโนช พฤฒิสถากร รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล SET Star 

Researcher โครงการ Young Financial Star 

Competition 2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

28 น.ส.กชพรรณ วงศวัฒน รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล mai Star 

Researcher โครงการ Young Financial Star 

Competition 2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

29 น.ส.ชลธิชา อุนเจริญพรพัฒน รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล K Star Financial 

Planner โครงการ Young Financial Star 

Competition 2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

30 น.ส.ณัฐสุดา ทัศคร รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล K Star Financial 

Planner และ MTL Star Insurance Planner 

โครงการ Young Financial Star Competition 

2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
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ลําดับ 
ช่ือนักศกึษา/ศิษยเกาที่ไดรบั
รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

ช่ือรางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
หนวยงานที่มอบรางวัล/ 
ประกาศเกียรติคุณ 

31 น.ส.วสุ วุฒิสันติ รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล K Star Financial 

Planner และ MTL Star Insurance Planner 

โครงการ Young Financial Star Competition 

2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

32 น.ส.เอกอุไร วังปรีชา รอบรองชนะเลิศ ประเภทรางวัล K Star Financial 

Planner และ MTL Star Insurance Planner 

โครงการ Young Financial Star Competition 

2009 (YFS 2009)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมกับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

33 นายสุกิจ  แจมจิตรตรง รางวัลบทความวิจัยดานบริหารศาสตรดีเยี่ยม  

เนื่องในวันคลายวันสถาปนา 

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครบรอบ 44 ป 

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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กิจกรรมในวาระครบรอบ 60 ป คณะเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 
 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาปนาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2492 ซึ่งในวันที่ 14 มิถุนายน 2552 

เปนวันครบรอบ 60 ป ของการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตรได             

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร อาทิเชน การปาฐกถาพิเศษ 60 ปเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร           

โดย 13 นักคิดไทย ตลอดทุกเดือนของป 2552 ไดแก 
 

ครั้งที ่ วันที ่ เรื่อง โดย 

1 21 มกราคม 2552 ประเทศไทยกับการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 

2 23 กุมภาพันธ 2552 วิชาเศรษฐศาสตรกับการเมือง ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน 

3 23 มีนาคม 2552 การเงินชุมชน เศรษฐศาสตรชุมชน พระสุบิน ปณีโต และ 

ครูชบ ยอดแกว 

4 27 เมษายน 2552 ศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม ศ.ดร.นิธิ เอียวศรวีงศ 

5 25 พฤษภาคม 2552 เศรษฐศาสตรกลางทะเลลึก รศ.ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย 

6 14 มิถุนายน 2552 จาก 2492 ถึง 2552 ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

7 27 กรกฎาคม 2552 การบริโภคและการลงทุนของคนชั้นกลาง: สูการฟนฟูเศรษฐกิจ

ดวยอุปสงคมวลรวมในประเทศ 

รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร 

8 24 สิงหาคม 2552 การปรับโครงสรางชนบทไทยกับปญหาที่มองไมเห็น ศ.ดร.อานันท  กาญจนพันธุ 

9 21 กันยายน 2552 เศรษฐธรรมแหงความรุนแรง (Moral  Economy of Violence) รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท 

10 19 ตุลาคม 2552 เศรษฐศาสตรกับการผลิตอวิชชาเชิงโครงสราง (Economic 

Religion and the Production of Structural Ignorance) 

ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล 

11 16 พฤศจิกายน 2552 นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 

12 21 ธันวาคม 2552 เสนหและอัปลักษณของเศรษฐศาสตร ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา 
 

 กิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การระดมทุน 60 ปเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 

ศิษยเกาเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร รุนปการศึกษา 2507 เปนประธานคณะกรรมการระดมทุน  ซึ่งการระดมทุนมี  

วัตถุประสงค ดังนี้ 

  1. พัฒนาหลักสูตร และบริการวิชาการ 

  2. พฒันาคุณภาพนักศึกษา 

  3. พัฒนาอาจารย 

  4. การปรับปรุงกายภาพของอาคารคณะเศรษฐศาสตรทั้งทาพระจันทร และศูนยรังสิต  
 

 ทั้ งนี้  มีจํ านวนเงินบริจาคจากศิษย เกาตั้ งแต รุนปการศึกษา  2495 ถึงรุนปการศึกษา  2548 เปนเงิน                 

มากกวา 30 ลานบาท  (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2553)  ซึ่งสวนหนึ่งไดรับความรวมมือจากสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตรดวย 
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 สรุปยอดเงินบริจาค ดังนี้ 

  1. เงินบริจาคที่ผานคณะฯ 

   จําแนกตามวัตถุประสงค 

    1) ทุนการศึกษา    1,433,575.00 บาท 

   2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา       480,200.00 บาท 

   3) พัฒนากายภาพ   23,786,186.00 บาท 

        25,699,961.00 บาท 

  2. เงินบริจาคที่ผานสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

   สมาคมฯ ใหเปนทุนการศึกษา    4,398,312.00 บาท 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 60 ป เพื่อทําหนาที่ 

กล่ันกรอง  และนําเสนอการใชเงินกองทุนตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ  ไดเสนอสัดสวน                  

การใชเงินกองทุน 60 ป  และไดรับความเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตรแลว ดังนี้ เพื่อการปรับปรุง         

ดานกายภาพ และการศึกษาของคณะฯ ในวงเงิน 25.699 ลานบาท สัดสวน คือ 70% : 30% 

 - 70% วงเงินประมาณ 17.5 ลานบาท ประกอบดวย 

  1) ปรับปรุงหองบรรยาย 101 และชั้น 2 ทาพระจันทร (รวมคาออกแบบ) จํานวน 8     ลานบาท 

  2) ปรับปรุงอาคารเดือน ศูนยรังสิต (เปนเงินสมทบงบคณะฯ)      จํานวน 8     ลานบาท 

  3) คาปายชื่อผูบริจาคหองที่ปรับปรุง และปายอื่นๆ              จํานวน    0.5 ลานบาท 

  4) คาครุภัณฑ (สบทบการจัดซื้อครุภัณฑ อาคารวาย อาคารเดือนฯ)               จํานวน 1     ลานบาท 

 -  ที่เหลืออีก 30% วงเงินประมาณ 7.5 ลานบาท ประกอบดวย วิจัย IT & Website ส่ือการการสอน (course ware) 
 

 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรยังไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยใหม และทุนการศึกษาตอระดับ       

ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกจากสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป อีกดวย 
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ผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนานิ สิตนักศึกษา  และ                 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 หลักสูตร 
 

โครงสราง และองคประกอบของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ภาคกาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ 

วิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะกลุม หลักสูตร/ 
กลุมวิชา 

 
วิชา 

เลือกเสร ี

วิชา 
ศึกษาทั่วไป วิชา 

บังคับ 
วิชา 
เลือก 

วิชา
สัมมนา 

วิชาโทหรือ
วิชาเลือก
นอกคณะ 

หนวยกิต 
รวม 

เศรษฐศาสตรทฤษฎีและปริมาณ 6 30 53 12 3 24 128 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 6 30 50 15 3 24 128 

เศรษฐศาสตรการเงิน 6 30 53 12 3 24 128 

เศรษฐศาสตรสาธารณะ  

การพัฒนา และการเมือง 

6 30 38 27 3 24 128 

เศรษฐศาสตรทั่วไป 6 30 35 30 3 24 128 
 

 โครงสราง และองคประกอบของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร/โครงการ 
วิชา
บังคับ 

วิชา
เลือก
สาขา 

วิชา
เลือก 

วิชาที่เปน
เครื่องมือใน
การศึกษา 

วิชา
ประยุกต 

วิทยานิพนธ 
หนวยกิต 
รวม 

ระดับปริญญาโท        

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

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

-  หลักสูตรนานาชาติ (ใหม)        

 - แผน ก 18 - 9 - - 12 39 

 - แผน ข 18 - 15 - - 6* 39 

- หลักสูตรภาษาไทย (ใหม)        

 - แผน ก 18 - 9 - - 12 39 

 - แผน ข 18 - 15 - - 6* 39 

   - โครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ        

 - แผน ก 15 - - 3 15 12 45 

 - แผน ข 15 - 3 3 18 6* 45 

ระดับปริญญาเอก        

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

   - หลกัสูตรนานาชาติ (ใหม)        

 - แผน  ก2 24 - 9 - - 48 81 

 * งานวิจัยเฉพาะเรื่อง 



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

19 

 คณาจารย 
 

วุฒิการศกึษา 
อาจารยประจํา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
รวม 

ศาสตราจารย 4 1 0 5 

รองศาสตราจารย 22 2 0 24 

ผูชวยศาสตราจารย 13 1 0 14 

อาจารย 13 19 2 34 

รวม 52 23 2 77 

 
 นักศึกษา 
 

 ปการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนักศึกษาทุกหลักสูตรรวมกันจํานวน 1,923 คน 

ซึ่งแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

 โครงการปกติ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย)  จํานวน     1,195 คน  

  2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาไทย)  จํานวน       72  คน 

  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  จํานวน       35 คน 

  4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จํานวน         4 คน 

 โครงการพิเศษ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  จํานวน    400 คน 

  2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) จํานวน       217 คน 
 
 จํานวนวิชาที่เปดสอน 
 

 จํานวนวิชาที่เปดสอนทุกหลักสูตรรวมกันเทากับ   229 วิชา โดยแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

  1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย      75 วิชา 

  2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ     99 วิชา 

  3. ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย     12 วิชา 

  4. ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ     15 วิชา 

  5. ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ               14 วิชา 

  6. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ     14 วิชา 
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 กิจกรรมนักศึกษา 
 

 กิจกรรมนอกหลักสูตร ถือไดวาเปนกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และสงเสริมใหนักศึกษาไดหาประสบการณ ไดสัมผัส    

กับความเปนจริงในสังคม เรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งตองใชทั้งวิชาความรูทางวิชาการที่ไดศึกษามาแลวใน

ระบบการศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนั้น การไดทํากิจกรรมนอกหลักสูตรตางๆ จึงเสมือนเปนการเริ่มตน

ประสบการณชีวิตที่ดี กอนจะออกไปสูการทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมหลังจากจบการศึกษา คณะเศรษฐศาสตรตระหนักดี  

ถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรขึ้น เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะในทุกๆ ดาน   และ 

มีโลกทัศนที่กวางขึ้น โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งรวมกันทํางาน โดยนักศึกษาเปนประธาน และ

กรรมการทั้งหมด ในปการศึกษา 2552 ไดมีการจัดทํากิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษาแรกเขา และผูปกครองไดรับทราบ

เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักสูตร และการปฏิบัติตัวระหวางอยูในสถาบัน รวมทั้งกิจกรรมตางๆ สําหรับศึกษาชั้นปสูงดวย        

โดยมีการจัดทํากจิกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

        กิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ กีฬาและสงเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นันทนาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมดจํานวน 74 กิจกรรม โดยเปนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 16 กิจกรรม 
 

ลําดับ วัน เดือน ปที่จดั ช่ือโครงการหรอืกิจกรรมนกัศกึษา 

1* 30 เมษายน -  

1 พฤษภาคม 2552 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ตามรอยอาจารยปวย)  

2 9 มิถุนายน 2552 โครงการเชื่อมสัมพันธระหวางนักศึกษาและคณาจารย  

3 14 มิถุนายน 2552 โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ 

(โครงการรับเพ่ือนใหมโตะเพื่อสังคม เร่ือง แจกอปุกรณการเรียนแกเด็กพิการทางสมอง) 

4 27 มิถุนายน 2552 โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ 

(โครงการรับเพ่ือนใหมใสใจสิ่งแวดลอม - อนุรักษฟนฟูแนวปะการัง) 

5 27 มิถุนายน และ 

10 กรกฎาคม 2552 

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมสัมมนาอบรมนอกสถานที ่ 

(โครงการแขงขนัซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา) 

6*  3-5 กรกฎาคม 2552 โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ 

(ธรรมบําเพ็ญประโยชน) 

7 9, 16 กรกฎาคม และ  

20 สิงหาคม 2552 

โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ 

(ฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ) 

8 10 กรกฎาคม 2552 โครงการจัดซื้อ/จัดทําหนังสือและของที่ระลกึอื่นๆ 

9 24 กรกฎาคม 2552 โครงการจัดซื้อ/จัดทําหนังสือและของที่ระลกึอื่นๆ 

10 1 สิงหาคม 2552 โครงการจางงานนักศึกษา 

11 16 สิงหาคม 2552 โครงการเสริมประสบการณในดานการเรียนรู (ศึกษางานนอกสถานที่ วิชา ศ.491) 

12 20 สิงหาคม 2552 แนะนําหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิธีการสมัครเขาศึกษา 

13 21 สิงหาคม 2552 โครงการ Cobweb Econ Party: เศรษฐศาสตรสานสายใย ใกลกันมากขึ้น 

14 21 สิงหาคม 2552 โครงการสนับสนนุการพัฒนารายวิชา: Mini Symposium 

   



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

21 

   

ลําดับ วัน เดือน ปที่จดั ช่ือโครงการหรอืกิจกรรมนกัศกึษา 

15 29-30 สิงหาคม 2552 โครงการเสริมประสบการณในดานการเรียนรู  

(ศึกษางานนอกสถานที่ วิชา ศ.375 ศ.475 และ ศ.461) 

16 6 กันยายน 2552 โครงการจางงานนักศึกษา (ปฏิบัติงานวันพบผูปกครอง) 

17 6 กันยายน 2552 โครงการวันพบผูปกครอง 

18 14 กันยายน 2552 โครงการฝกงานนอกสถานที ่(สรุปการฝกงาน และการมอบประกาศนยีบัตร) 

19 14 กันยายน 2552 โครงการเสริมประสบการณในดานการเรียนรู (ศึกษางานนอกสถานที่ วิชา ศ.481) 

20 15 กันยายน 2552 โครงการวัสดุสํานักงาน 

21* 19-20 กันยายน 2552 โครงการสัมมนา กนศ.ศ. 

22* 1 ตุลาคม - 23 ธนัวาคม 2552 โครงการ TU2YOU (คร้ังที่ 1) 

23* 15-18 ตุลาคม 2552 โครงการคายเยาวชนเศรษฐศาสตรกับสังคม 

24 15-28 ตุลาคม 2552 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท นกัศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 

25 18 ตุลาคม 2552 โครงการวันพบผูปกครอง โครงการ B.E. 

26* 21-23 ตุลาคม 2552 โครงการเยี่ยมกิจกรรมนักศึกษาและเขารวมกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่  

(เยี่ยมคายอาสาพัฒนาชนบท อ.แมระมาด จ.ตาก ภาค 1/2552) 

27 24 ตุลาคม 2552 โครงการคายแนะแนวการศึกษาตอในคณะเศรษฐศาสตร โครงการภาคภาษาอังกฤษ 

ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

28 ตุลาคม 2552 - 

กันยายน 2553 

โครงการกระดาษหนาที่สาม 

29 1-6 พฤศจิกายน 2552 โครงการละคอนเวที BE 

30 3-6 พฤศจิกายน 2552 รวมประชุมเยาวชนอเชยี คร้ังที ่7 (7th Asian Youth Congress) 

31* 7-8 พฤศจิกายน 2552 โครงการคายตามรอยอาจารยปวย 

32 10, 12 พฤศจิกายน 2552 โครงการแขงขันตอบปญหาภายในคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขัน 

ในระดับอุดมศึกษา 

33 16 พฤศจิกายน 2552 แนะนําการเรียนตอในมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี และการขอทุนเรียนตอ 

จากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลย ี

34 18 พฤศจิกายน 2552 โครงการแขงขันเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2552 (เปดตัวโครงการ) 

35 20-23 พฤศจิกายน 2552           Debate - การแขงขันโตวาท ี1st Asian BP Intervarsity Debating Championships 

2009 

36 25-26 พฤศจิกายน 2552 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมสัมมนาอบรมนอกสถานที่  

(งานสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเปนธรรม 

ในสังคม - Economic Reforms for Social Justice) 

37 25-27 พฤศจิกายน 2552 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมสัมมนา อบรมนอกสถานที ่ 

(งานประชุมวิชาการนานาชาติประจําป 2009 หัวขอ "Energy Security and Climate 

Change: Problems & Issues in GMS") 
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ลําดับ วัน เดือน ปที่จดั ช่ือโครงการหรอืกิจกรรมนกัศกึษา 

38 27-29 พฤศจิกายน 2552           Debate - การแขงขันโตวาทีรายการ Neao China 2009                                                  

39 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 

และ มกราคม 2553 

โครงการจางงานนักศึกษา  

(ปฏิบัติงานหองอานหนังสือ วจ.219 อาคารเดือน บนุนาค) 

40 2 ธันวาคม 2552 โครงการเชื่อมสัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารย และผูบริหาร 

41* 2 ธันวาคม 2552 โครงการเชียร 

42* 9 ธันวาคม 2552 โครงการแขงขันเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2552  

(อบรมครั้งที่ 1 สําหรับนักศึกษาชัน้ปที่ 4) 

43 7-16 ธันวาคม 2552 โครงการกีฬา 

44* 23 ธันวาคม 2552 

- 3 มกราคม 2553 

โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท นกัศึกษาโครงการปริญญาตรี  

ภาคภาษาอังกฤษ 

45 24 ธันวาคม 2552 โครงการมัชฌิมนเิทศนักศึกษา ชั้นปที่ 1 

46* 26-27 ธันวาคม 2552 โครงการสัมมนา กนศ.ศ. 

47 7-20 มกราคม 2553 โครงการกีฬาชั้นป 

48* 11 มกราคม 2553 โครงการแขงขันเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2552  

(อบรมครั้งที่ 1 สําหรับนักศึกษาชัน้ปที่ 1-3 ) 

49 13 มกราคม 2553 โครงการเชื่อมสัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารย และผูบริหาร  

(ประชุมกับตัวแทนโตะกลุม 18 โตะ) 

50 15-31 มกราคม 2553 โครงการ "เมล(โลก)เย็น" 

51 16 มกราคม 2553 โครงการจางงานนักศึกษา  

(ปฏิบัติงานสอบสมัภาษณ โครงการสอบคัดเลือกตรง ปการศึกษา 2553) 

52 21 มกราคม 2553 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ "เศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร-จุฬาฯ" 

53 29 มกราคม 2553 โครงการเยี่ยมกิจกรรมนักศึกษาและเขารวมกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่/ 

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมประชุมสัมมนา อบรมนอกสถานที่  

(เขารวมการแขงขนัตอบปญหาทางเศรษฐศาสตร และนําเสนอบทความงานวิจัย/

บทคัดยอ ประจําป 2552) 

54 1 กุมภาพันธ 2553 โครงการเตรียมตัวสูบัณฑิต หัวขอเร่ือง สรางความพรอมเพ่ือใหไดงานดั่งฝน 

55 1 กุมภาพันธ 2553 โครงการเตรียมตัวสูบัณฑิต หัวขอ Workshop การสมัครงานทางออนไลน 

56 6-7 กุมภาพันธ 2553 โครงการเสริมประสบการณในดานการเรียนรู  

(ศึกษางานนอกสถานที่ วิชา ศ.476 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม) 

57 8 กุมภาพันธ 2553 การเสวนา เร่ือง "ประสบการณการเรียนตอเศรษฐศาสตรในตางประเทศ"  

(สหรัฐอเมริกา, องักฤษ และออสเตรเลีย) 

58 9 กุมภาพันธ 2553 โครงการคลื่นลูกใหม 

59* 18 กุมภาพันธ 2553 โครงการแขงขันเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2552  

(นําเสนอบทความ สําหรับนักศึกษาปที่ 4) 
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ลําดับ วัน เดือน ปที่จดั ช่ือโครงการหรอืกิจกรรมนกัศกึษา 

60 21 กุมภาพันธ 2553 โครงการ "ปลูกใจเด็กเสด รักษปาชายเลน....ไปกับแสงแดด"  

(โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษา 

กลุมอิสระ) 

61 5-8 มีนาคม 2553 Debate - การแขงขันโตวาท ีMalaysia Debate Open 2010   

62* 16 มีนาคม 2553 ปฐมนิเทศการฝกงาน ปการศึกษา 2552 

63 20-21 มีนาคม 2553 โครงการ สานฝน สุพรรณบุรี (โครงการสนับสนุนกจิกรรมทางวิชาการและ 

การบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ) 

64 20 มีนาคม 2553 โครงการปนน้ําใจใหนอง (โครงการสนับสนุนกจิกรรมทางวิชาการและการบําเพ็ญ

ประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ) 

65 18-31 มีนาคม 2553 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท นกัศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย  

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2552 

66* 21-25 มีนาคม 2553 โครงการเยี่ยมกิจกรรมนักศึกษาและเขารวมกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่  

(เยี่ยมคายอาสาพัฒนาชนบท หมูบานแมละ ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน) 

67 29 มีนาคม 2553 โครงการความรูจากบริษัทสูนักศึกษา (Company's Visit) 

68 1-3 เมษายน 2553 โครงการสัมมนาพัฒนานักศึกษากิจกรรมรุนใหม 

69 4 เมษายน 2553 โครงการอนุรักษระบบนิเวศนทางทะเล (โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ 

การบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ) 

70 8 เมษายน 2553 โครงการปนหัวใจใหสัตวนอย (โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ 

การบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษากลุมอิสระ) 

71* 1 ตุลาคม - 23 ธนัวาคม 2552 โครงการ TU2YOU (คร้ังที่ 2) 

72 31 มีนาคม 2553 และ  

7 เมษายน 2553 

โครงการเตรียมความพรอมสูอาชีพ (Career Talk) 

73  7 พฤษภาคม 2553 การเสวนา เร่ือง "ทิศทางกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2553" 

74 12 พฤษภาคม 2553 โครงการจางงานนักศึกษา (ปฏิบัติงานสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม Admissions) 

 *  หมายถึง กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 

 คณะเศรษฐศาสตร ยังไดมีโครงการศึกษางานนอกสถานที่ เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และ

ภาคภาษาอังกฤษ ไดทดลองงานจริงในหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

1 บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) 

2 บริษัท สแตนดารด ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

3 บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

4 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

5 ธนาคารแหงโตเกยีว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด สาขากรงุเทพฯ 

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

7 สํานักงบประมาณ 
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8 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

9 สํานักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

10 สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

11 บริษัท รีเทลลงิค (ไทยแลนด)  จํากดั 

12 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

13 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

14 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

15 ธนาคารมิตซูโฮคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

16 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

17 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

18 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

19 บริษัท หลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากดั (มหาชน) 

20 Human Resource Department Maersk Line (Thailand) Ltd. 

21 ธนาคารแหงประเทศไทย 

22 ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 

23 ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

24 ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

25 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) 

26 บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกัด (มหาชน) 

27 บริษัท เอ็น เอก็ส พี แมนูแฟคเจอริง่ (ไทยแลนด) จํากัด 

28 ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ) 

29 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

30 บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

31 ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.กระบี่ 

32 คุณทรงพล  แสงณรงครัตน 

33 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของลูกคา ธกส. จ.พระนครศรีอยุธยา 

34 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

35 สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

36 บริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด 

37 บริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

38 ธนาคารทหารไทย บมจ. 

39 โครงการลองดีกับดีแทค 

40 บริษัท โอกิลว่ี แอนด เมเธอร (ประเทศไทย) จํากัด 

41 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

42 บริษัท หลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 

43 บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  

44 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

45 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
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46 General Motors (Thailand) Co.,Ltd. 

47 บริษัทอุตสาหกรรมไทย 

48 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย สํานักยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา 

49 บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันภัย จํากัด 

50 ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย 4 

51 บริษัท ทรีนิต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

52 บริษัท อาดามัส อินคอรเปอรเรชั่น จํากัด 

53 บริษัท โรลลงิค คอนเซปต อินโนเวชั่น จํากัด 

54 บริษัท บริดจสโตน (ประเทศไทย) จํากัด 

55 การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญ 

56 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ 

57 ธนาคารกรุงไทย สาขายอยศูนยการคาระยอง 

58 บริษัท วิทยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

59 บริษัท GMM Tai Hub จํากัด 

 
 ทุนการศึกษา 
 

 คณะเศรษฐศาสตร ไดจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ    

และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งไดรับจากแหลงทุนตางๆ ดังนี้ 
 

 ทุนการศึกษาที่ไดรับจากคณะเศรษฐศาสตร และทุนผานคณะเศรษฐศาสตร 
 

แหลงทุน จํานวน (ทุน) จํานวนเงินตอทนุ (บาท) 

1. สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 8 15,000 

รวม 8 120,000 

2. คณะเศรษฐศาสตร 62 4,000 – 30,000 

รวม 62 1,019,000 

3. ทุนภายนอกผานคณะเศรษฐศาสตร   

 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย 43 6,000 – 50,000 

 ทุนเรียนดี 7 20,000 – 30,000 

รวม 50 1,141,000 

4. ทุนภายนอกผานมหาวิทยาลัย   

 ทุนขาดแคลน 50 5,000 – 93,230 

 ทุนเรียนดี 11 5,000 – 28,400 

 ทุนผูนํา 1 78,000 

รวม 62 1,136,230 

รวมทั้งส้ิน 182 3,416,230 
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 วิเทศสัมพันธ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

1. นักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 คณะเศรษฐศาสตร ไดสงนักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่มีสัญญาความรวมมือกับคณะฯ     

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 44 คน ดังนี้ 
 

 สัญญาแลกเปลี่ยนของคณะเศรษฐศาสตร 
 

ประเทศ มหาวิทยาลัย จํานวน (คน) 

Canada Simon Fraser University 1 

Denmark Copenhagen Business School 3 

France ICN, Nancy University 4 

Japan International Christian University 1 

 Nihon University 1 

Sweden Lund University 3 

 Vaxjo University 2 

USA Arizona State University 2 

 University of Richmond 2 

 University of Washington 2 

 Utah State University 1 
 

 สัญญาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย 
 

ประเทศ มหาวิทยาลัย จํานวน (คน) 

Australia Australian National University 2 

 University of Adelaide 2 

Ireland Limerick University 2 

USA University of California, Berkeley 3 

 University of California, Los Angeles 3 

 University of California, San Diego 3 

 University of Vermont 2 

 San Diego State University 1 

 Jamestown College 1 

 Bellarmine University 1 

 University of Tennessee 1 

 Indiana University of Pennsylvania 1 
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2. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศมาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร 

 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศมาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตรตามโครงการแลกเปลี่ยนของ               

คณะเศรษฐศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนักศึกษา Non-degree รวมจํานวน 45 คน ดังนี้ 
 

 สัญญาแลกเปลี่ยนของคณะเศรษฐศาสตร 
 

ประเทศ มหาวิทยาลัย จํานวน (คน) 

Canada University of Ottawa 4 

Denmark Copenhagen Business School 5 

France Nancy University 3 

Sweden Lund University 2 

 Vaxjo University 1 

 Stockholm School of Economics 3 

USA University of Richmond 1 

 University of Washington 3 

 Utah State University 1 

 Arizona State University 1 
 

 สัญญาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย 
 

ประเทศ มหาวิทยาลัย จํานวน (คน) 

France Universite de Caen, Basse-Normandie 2 

Japan Doshisha University 1 

Norway University of Bergen 1 

Sweden Malmo University 1 

USA University of California, Berkeley 2 

 University of California, Loa Angeles 4 

 University of California, San Diego 3 

 North Carolina State University, Raleigh 1 

 Montana State University 1 

 Kennesaw State University 1 

 Clarion University of Pennsylvania 1 

 University of Wisconsin-Madison 1 
 

 นักศึกษา Non-degree 
 

ประเทศ มหาวิทยาลัย จํานวน (คน) 

Norway Oslo University College 1 

USA University of Washington 1 
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 ในรอบปการศึกษา 2552 คณะทํางานวิเทศสัมพันธใหการตอนรับคณะผูแทนจากสถาบัน และหนวยงานตางๆ      

ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับ วันที่มาเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ/จังหวัด 

1 4 มิถุนายน 2552 Hiroshima University ญี่ปุน 

2 1 ตุลาคม 2552 Stockholm School of Economics สวีเดน 

3 24 พฤศจิกายน 2552 Shanghai University จีน 

4 20 และ 23-24 พฤศจิกายน 2552 University of Cambridge สหรัฐอเมริกา 

5 26 พฤศจิกายน 2552 International Christian University (ICU) ญี่ปุน 

6 17 ธันวาคม 2552 National Economics University เวียดนาม 

7 15 มกราคม 2553 The World Bank สหรัฐอเมริกา 

8 23 กุมภาพันธ 2553 Tohoku University ญี่ปุน 

9 15 กุมภาพันธ 2553 San Beda College ฟลิปปนส 

10 29 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

 
ผูสําเร็จการศึกษา 
 

 ในปการศึกษา  2552 จํานวนผู สํา เร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมกันเทากับ   453  คน*  โดยแยกตาม                  

ระดับการศึกษา หลักสูตร และผูสําเร็จการศึกษาตามกําหนด ดังนี้ 

 1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย  ทั้งหมด      248 คน (ตามกําหนด    240    คน) 

 2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งหมด      100 คน (ตามกําหนด      92    คน) 

 3. ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ทั้งหมด        17 คน (ตามกําหนด      13    คน) 

 4. ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งหมด         9 คน (ตามกําหนด      10    คน) 

 5. ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ทั้งหมด       79 คน (ตามกําหนด      57    คน) 

 6. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งหมด          - คน (ตามกําหนด        1    คน) 

(* ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553) 
 

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตั้งแตปการศึกษา 2521 – ปจจุบัน 
 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปการศกึษา 
ที่สําเร็จ ภาค 

ภาษาไทย 
ภาค 

ภาษาอังกฤษ 
ภาค

ภาษาไทย 
ภาค

ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร 

ธุรกิจ 

ปริญญาเอก 

2521 - 2525 1,541 - 75 70 - 1 

2526 287 - 3 20 - - 

2527 241 - 11 19 - - 

2528 244 - 11 21 - - 

2529 241 - 10 13 - - 

2530 247 - 8 20 - - 
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ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปการศกึษา 
ที่สําเร็จ ภาค 

ภาษาไทย 
ภาค 

ภาษาอังกฤษ 
ภาค

ภาษาไทย 
ภาค

ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร 

ธุรกิจ 

ปริญญาเอก 

2531 262 - 7 17 - - 

2532 267 - 7 14 - - 

2533 292 - 10 15 - - 

2534 304 - 9 14 - - 

2535 291 - 18 11 - - 

2536 320 - 11 10 - - 

2537 319 - 13 19 - - 

2538 287 - 17 16 - - 

2539 320 60 17 11 - - 

2540 277 58 14 14 - - 

2541 300 78 19 11 - 1 

2542 310 77 16 5 50 1 

2543 302 79 13 19 21 2 

2544 288 68 31 24 46 - 

2545 252 69 22 23 42 2 

2546 208 75 21 12 63 - 

2547 236 99 20 11 50 - 

2548 251 87 14 5 72 - 

2549 253 98 16 11 49 1 

2550 238 78 21 9 55 2 

2551 296 71 13 4 57 1 

2552      248 100 17 9 79 - 

รวม 8,922 1,077 464 447 584 11 

 
 วิทยานิพนธ 
 

 วิทยานิพนธปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ที่เสร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือวิทยานิพนธ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ช่ือผูทําวิทยานพินธ 

1 เศรษฐศาสตรวาดวยการบริจาคโลหิตซ้ํา นางสาวณัชชา จํารูญจันทร 

2 การวิเคราะหพฤติกรรมการเกิด LOCK-IN ของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่        

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.พรรณนิวา มีลอง 

3 หลักเกณฑ Basel กับการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทย นายเสนีย อารีรัตน 

4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการวิจัยและพัฒนา และความสัมพันธตอผลิตภาพ

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของไทย 

นายธนพนธ ต้ังตระกูล 
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ลําดับ ช่ือวิทยานิพนธ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ช่ือผูทําวิทยานพินธ 

5 การศึกษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ไดจาก   

น้ํายางขนของประเทศไทยในตลาดโลก 

นายนัฐพร ตันติวิบูลยชยั 

6 การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรตอการเลือกใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ  

เปนเชือ้เพลิงในรถยนต 

นายพิชญ สิทธิกร 

7 การขมขืนกระทําชําเรา: การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร น.ส.อังศุธร เถือ่นนาดี 

8 การจัดทําแผนที่ความเปราะบางตอความยากจนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   

ของประเทศไทย 

นายดาวุด ยูนุช 

9 พฤติกรรมผูฝากรายใหญภายใตกฎหมายการประกนัเงินฝาก: กรณีศึกษา 

ประเทศไทย 

นายสุกิจ แจมจิตรตรง 

10 ปจจัยกําหนดสวนตางอัตราดอกเบี้ยและอํานาจตลาดของธนาคารพาณิชย         

ในประเทศไทย 

นายภาณุพล เพ็ญวิจิตร 

11 ปจจัยเศรษฐกจิทีมี่อิทธิพลตอการไปปฏิบัติธรรม: กรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคม  

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

น.ส.สิริเกลา สังขพันธ 

12 การทดสอบทฤษฎีความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อโดยการวิเคราะห                

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง 

นายพลากร สัตยซื่อ 

13 บทประยกุต Gravity Model: การคาไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเซยีตะวันออก น.ส.มนิสา นวลเต็ม 

14 การศึกษาความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย 

น.ส.อภิญญา ภูมิชัยศักด์ิ 

15 ปจจัยที่สงผลตอการเชื่อมโยงไปขางหลัง: การวิเคราะหภาคอุตสาหกรรมไทย นายอลงกรณ วัฒนผลินธร 

16 การเลือกปฏิบัติทางเพศดานคาจางในประเทศไทย น.ส.ฉัตรมณี ขอเพชร 

17 มรดก และระบบภาษีที่เหมาะสมในแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปที่มีคนสองชวงวยั 

อยูรวมกัน 

นายทศพล อากาศเมฆ 

 

 วิทยานิพนธปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่เสร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ดังนี้ 
  

ลําดับ ช่ือวิทยานิพนธ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ช่ือผูทําวิทยานพินธ 

1 The Second  Location Competition: Expansion Competition นายณัฐพงษ ศรีพัฒนาสกุล 

2 The Role of Wisdom Capital in Abating the Optimal Secular Consumption นายพีรพัชร เกตุมณี 

3 Efficiency  Measurement of Bus Service Operators in Bangkok น.ส.กรรวี วงษศิริเลิศ 

4 Lead-Lag Relationship and Mispricing in SET50 Index Cash and Futures 

Markets 

นายสุนทร ทองทพิย 

5 Local Physical Capital Mobility and Persistency in Local Relative Poverty: 

Theoretical Framework and a Village Fund Case Study 

น.ส.สัณหสิรี โฆษินทรเดชา 

6 The Interest Rate-exchange Rate Nexus: Implications of Nonlinearity in 

Exchange Rate Adjustment 

น.ส.ภาษิณี วัฒนพฤกษ 

7 Rational Bubble in Vietnamese Stock Market and the Relationship Between 

Monetary Policy and Stock Return 

Mr.Pham Ha 
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ผลการดําเนินงานดานหนังสือ/ตํารา การวิจัย และบริการวิชาการ 
 

 หนังสือ/ตํารา 
 

 ผลงานหนังสือ/ตําราของอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ในปการศึกษา 2552 มีดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือหนังสือ/ตํารา ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม 

1 กฎกติกา WTO เลมที่หนึ่ง: กฎกติกาทั่วไป ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

2 กฎกติกา WTO เลมที่สอง: การเขาถึงตลาด Market Access ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

3 กฎกติกา WTO เลมที่สาม: การคาที่ไมเปนธรรม Unfair Trade ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

4 กฎกติกา WTO เลมที่สี:่ ภาคเศรษฐกิจเฉพาะ Specific Sectors ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

5 กฎกติกา WTO เลมที่หา: ทรัพยสินทางปญญา ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

6 กฎกติกา WTO เลมที่หก: การศุลกากรและสถาบัน ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

7 กฎกติกา WTO เลมที่เจ็ด: Singapore Issues ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

คุณชนัญนิษฐ ลาภวิไล 

คุณอิสรกุล อุณหเกต 

คุณณัฏฐ หงษดิลกกุล 

คุณบัญชา ดอกไม 

คุณวิวรรธน เกงถนอมศักด์ิ 

8 กลไกใหมแกปญหาโลกรอนแบบสมัครใจ กับแบบรายสาขาการผลิต รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติกานต 

9 การขับเคลือ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจดับริการสาธารณะที่ดี ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร 

10 การเจรจาการคาพหุพาคีรอบโดฮา บันทึกความคืบหนาการเจรจา: 2548-2552 อ.สิทธิกร นิพภยะ 

11 การเจรจาและแกไขปญหาโลกรอนของไทยและในเวทีโลก: Voluntary Carbon 

Market และ REDD 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร 

12 การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจก 

จากอุตสาหกรรม ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ 

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล 
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ลําดับ ช่ือหนังสือ/ตํารา ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม 

13 การแสดงปาฐกถาพิเศษ “ปวย อึ๊งภากรณ” คร้ังที่ 11 ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับ

กัมพูชา: ขอพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน) 

อ.ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ 

อ.ปกปอง จันวิทย 

อ.สิทธิกร นิพภยะ 

คุณเกียรติภูมิ ธีรภัทรสกุล 

คุณพนิต วัฒนกุล 

คุณพีรพรรณ สุวรรณรัตน 

คุณรัตนัญู เดชจิจารุวัฒน 

14 จาก GAT สู WTO ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

15 ถนนการคาสูจีน  (New Trade Lane to China) ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน 

16 ตลาดคารบอนในตางประเทศ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

คุณศุภวัฒน สุขะปรเมษฐ 

คุณศรัณย ประวิตรางกูร 

17 นโยบายการคาระหวางประเทศของไทยและการคากับสหรัฐอเมริกา ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

18 เศรษฐศาสตรการเมืองและสถาบันสํานักทาพระจันทร อ.ทว ีหมื่นนิกร 

รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริประชัย 

ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ

อ.ชล บุนนาค 

ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

อ.ปกปอง จันวิทย 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

19 ...เศรษฐศาสตรจึงตองเปนเศรษฐศาสตรการเมือง: รวมบทความเศรษฐศาสตร

การเมืองคัดสรรของทว ีหมื่นนิกร 

อ.ทว ีหมื่นนิกร 

อ.ปกปอง จันวิทย 

20 สัมมนาทางวิชาการประจําป 2552 คร้ังที่ 32 การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณ

ของภาคอุตสาหกรรมไทย 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

อ.ดร.กิริยา กุลกลการ 

รศ.ภราดร ปรีดาศักด์ิ 

คุณดาราวรรณ รักษสันติกุล 
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ลําดับ ช่ือหนังสือ/ตํารา ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม 

21 เสกสรรคกับมังกร รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

22 เอกสารระเบียบขององคการการคาโลกวาดวยการบรกิาร อ.สิทธิกร นิพภยะ 

23 MICROFINANCE และการเงินชุมชน รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ

ดร.สุกานดา ลูวิส 

ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล 

24 Trade Policy Review of JAPAN: The JAPAN Government Report, 1995-2007 ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

25 Trade Policy Review of JAPAN: The JAPAN Secretariat Report, 1995-2007 ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

26 U.S.CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจสหรฐัอเมริกา ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล 

คุณสฤณ ีอาชวานันทกุล 

อ.ปกปอง จันวิทย 

27 U.S.CRISIS: วิพากษโลกเศรษฐศาสตร ดร.ยุติ มุกดาวิจิตร 

ดร.เกษม เพ็ญภินันท 

ดร.พิชญ พงษสวัสด์ิ 

อ.ดร.พงษธร วราศัย 

อ.ปกปอง จันวิทย 

 
 งานวิจัย 
 

 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ในปการศึกษา 2552 มีดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือผลงาน ช่ือผูทําวิจัย 

1 โครงการการบริหารงบประมาณจังหวัดและบทบาทกรมบัญชีกลาง รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา 

รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี 

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

2 โครงการการประมาณการขนาดรายไดที่เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับเทศบาล 

รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา 

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

3 โครงการการสรางโอกาสการทํางานของผูสูงอาย ุ ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต 

ผศ.ดร.สายพิณ ชนิตระกูลชัย 

6 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาคเกี่ยวกับ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ แตมบุญเลิศชัย 

รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล 

ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

อ.ศันสนีย ลิ้มพงษ 
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ลําดับ ช่ือผลงาน ช่ือผูทําวิจัย 

8 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะหกรณีปญหาผลกระทบการประกอบกิจการ 

ทาเทียบเรอืตูสินคา C3 ณ ทาเรือแหลมฉบงั ขอปรับปรุงขอกําหนดของสัญญา 

ศ.ดร.พลายพล คุมทรัพย 

9 โครงการพยากรณการคาระหวางประเทศของไทย รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 

10 โครงการวิเคราะหผลกระทบการขึ้นภาษีสุราและพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภค

สุรา 

ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ ลีลหานนท 

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

11 โครงการวิจัยประเมินกองทุนสุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่และการคนหาตัวอยาง

กองทุนสุขภาพที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

12 โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน 

13 โครงการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดคารบอนของไทย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

14 โครงการศึกษารายละเอียดกระบวนการเขารวมภาคีสมาชิกความตกลงวาดวย 

การจัดซื้อโดยรัฐในองคการการคาโลกของประเทศไทย 

รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ 

อ.สิทธิกร นิพภยะ 

อ.ณพล สุกใส 

15 โครงการศึกษาและวิเคราะหการดําเนินการของบรษัิทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี 

รศ.ดร.ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม 

ผศ.ดร.จักรพงศ อุชุปาละนันท 

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

 
 บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ/เผยแพร 
 

 ผลงานบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ/เผยแพรของอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ในปการศึกษา 2552 มีดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

1 กฎระเบียบการคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ของญี่ปุน... ที่ผูประกอบการไทยควรจับตา 

ผศ.ดร.เกียงไกร เตชกานนท NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 7, March 2009 

2 กลไกที่ยืดหยุนของพิธีสารเกยีวโต หลัง ค.ศ. 2012  

ที่มีนัยตอการกําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร

ภายในประเทศไทย 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ Global Warming Forum  

คร้ังที่ 4 หัวขอเร่ือง "กลไกที่

ยืดหยุนของพิธีสารเกียวโตและ

การจัดสรรพันธกรณีระหวาง

ประเทศในการลดการปลอยกาซ

หลังพิธีสารเกียวโต" 

3 การกระจายความมั่งค่ังในประเทศไทย การวิจัย 

เชิงประจกัษและนโยบายการคลังชวยคนจน 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน Discussion Paper No. 0015 

ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

4 การกําหนดเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจก 

ในรายสาขา (Sectoral Approach) 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ Global Warming Forum 

คร้ังที่ 6 เร่ือง "Road to 

Copenhagen" 

5 การขับเคลือ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ 

การจัดบริการสาธารณะที่ดี 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร 

หนังสือชุดการวิเคราะหชองวาง

ทางนโยบาย 

6 การเขาเปนสมาชกิองคการการคาโลก: ปญหาและ

ขอเสนอแนะ 

อ.ชญาน ีชวะโนทย หนังสือชุดกฎกตกิา WTO  

เลมที ่6 โครงการ WTO Watch  

(จับกระแสองคการการคาโลก) 

7 การคลังเพื่อการศึกษา: อัตราผลตอบแทนการลงทุน

ระดับอุดมศึกษาและวิพากษกองทนุใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (Educational Finance: Return to Higher 

Education and Educational Loan Programs) 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน วารสารเศรษฐศาสตร 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 5 ฉบับที ่5 

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 

หนา 7-33 

8 การคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม 

(Environmental Goods and Services) จะชวยแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมไดจริงหรือไม? 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 4, June 2009 

9 การคาอาหารไทย - จีน จับประเด็นมาตรการที่มิใช 

อากรศุลกากร 

อ.ศันสนีย ลิ้มพงษ NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 9, March 2009 

10 การจัดสรรพันธกรณีระหวางประเทศในการลด 

การปลอยกาซเรือนกระจกภายหลังพิธีสารเกียวโต 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล Global Warming Forum  

คร้ังที่ 4 หัวขอเร่ือง "กลไกที่

ยืดหยุนของพิธีสารเกียวโตและ

การจัดสรรพันธกรณีระหวาง

ประเทศในการลดการปลอยกาซ

หลังพิธีสารเกียวโต" 

11 การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา บันทึกความคืบหนา

การเจรจา: 2548-2552 

อ.สิทธิกร นิพภยะ เอกสารวิชาการหมายเลข 25 

โครงการ WTO Watch  

(จับกระแสองคการการคาโลก) 

12 การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา 2546-2552 อ.สิทธิกร นิพภยะ จดหมายขาวจับกระแสองคการ

การคาโลก (WTO Watch) ปที ่6 

ฉบับที ่3 มิถุนายน 2552 

13 การเจรจาและแกไขปญหาโลกรอนของไทย และ 

ในเวทีโลก: Voluntary Carbon Market และ REDD 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร 

ชุดโครงการพัฒนาความรูและ

ยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคี

ดานสิ่งแวดลอมและยุทธศาสตร

ลดโลกรอน (MEAs Watch) 

    

    



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

36 

    

ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

14 การใชคาธรรมเนียมคารบอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษ 

รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ การสัมมนาเวทีสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) 

เร่ือง "เครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ

สิ่งแวดลอม" 

15 การใชจายอยางเขมแข็ง บนการคลังที่ออนแอ? ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน หนังสือพิมพมติชนรายวัน  

ปที่ 32 ฉบับที ่11456  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 

16 การใชและการตคีวามความตกลง GATS และนยัตอ

ประเทศไทย 

อ.สิทธิกร นิพภยะ NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 2, March 2009 

17 การใชและการตคีวามความตกลง TBT และนัยตอ

ประเทศไทย 

อ.สิทธิกร นิพภยะ NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 2, March 2009 

18 การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวม 

ในการปลอยกาซเรือนกระจกจากอตุสาหกรรม ระหวาง

ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล 

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร 

ชุดโครงการพัฒนาความรูและ

ยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคี

ดานสิ่งแวดลอมและยุทธศาสตร

ลดโลกรอน (MEAs Watch) 

19 การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัทอัญมณ ี

และเครื่องประดับไทย: กรณีศึกษาบริษัท แพรนดา  

จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช หนังสือสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2552 คร้ังที่ 32  

"การบริหารโลกาภิวัตน: 

ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" 

20 การวัดประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในฐานะเครื่องมือ

ติดตาม ประเมินผล กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 

ขนาดกลาง 166 แหงในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน วารสารพัฒนบริหารศาสตร  

ปที่ 49 ฉบับที ่1 

21 การวิเคราะหและประเมินความคุมคาของการลงทุน

จัดต้ังองคการอวกาศแหงชาติในทางเศรษฐศาสตร

เปรียบเทยีบ 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

การสัมมนาระดมความคิดเห็น

โครงการศึกษาการจัดต้ัง 

องคการอวกาศแหงชาติ 

22 การสงออกมันเสนของไทยไปประเทศจีน: ปจจัยที่มีผล

ตออุปสงคการสงออกและการปรับตัวของเกษตรกร 

ผูปลูกมันสําปะหลัง 

รศ.ดร.ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม 

คุณสุธาสิน ีเฉียงขวา 

วารสารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 8 

ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 

2552 

23 การสรางโอกาสการทํางานของผูสงูอายุไทย ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ  

ปที่ 33 ฉบับที ่4168 คอลัมน 

"เศรษฐ'ธรรมศาสตร ตลาดวิชา" 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

24 การแสวงหาประโยชนจากการเปนซัพพลายเออร 

ของบริษัทขามชาติ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นสวน 

ยานยนตไทย 

อ.ดร.พีระ เจริญพร หนังสือสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2552 คร้ังที่ 32  

"การบริหารโลกาภิวัตน: 

ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" 

25 กาวแรกของไทยในกรอบความรวมมือ PBG ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน "มองจีน 

มองไทย" 

26 ขบวนการลมเจา: จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถึง

แถลงการณแดงสยาม (บทความเตือนสติผูหลงผิด) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

27 ขอฝาก "นโยบายจีน" กับรัฐบาลอาจารยอภิสิทธิ ์ ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน มติชนสุดสัปดาห ปที่ 29  

ฉบับที ่1482 หนา 27 

28 ขอฝาก "นโยบายจีน" กับรัฐบาลอาจารยอภิสิทธิ ์(2) ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน มติชนสุดสัปดาห ปที่ 29  

ฉบับที ่1483 หนา 25 

29 ขอฝาก "นโยบายจีน" กับรัฐบาลอาจารยอภิสิทธิ ์(จบ) ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน มติชนสุดสัปดาห ปที่ 29  

ฉบับที ่1484 หนา 27 

30 คนจนกับความตื่นตัวทางการเมือง ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ  

ปที่ 33 ฉบับที ่4167 คอลัมน 

"มองซาย มองขวา" 

31 คนทรยศ (โจรเทานั้นที่เขาใจวิถขีองโจร) รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

32 เครือขายการผลิตระหวางประเทศในอุตสาหกรรม

ฮารดดิสกของไทย: นัยตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย หนังสือสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2552 คร้ังที่ 32  

"การบริหารโลกาภิวัตน: 

ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" 

33 ใครคือ "บรูตุส" ในเหตุการณกบฏ "เสื้อแดง"  

(บทความที่นายกฯ อภิสิทธิ์ควรอาน) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพไทยโพสต 

34 ความสามารถในการแขงขันนั้นสําคัญไฉน อ.ดร.วิธาดา อนุกลูวรรธกะ หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

ปที่ 33 ฉบับที ่4160 คอลัมน 

"เศรษฐ' ธรรมศาสตร ตลาดวิชา" 

35 ความหมายทางยุทธศาสตรของ "สงกรานตเลือด" ตอน 1 รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ หนังสือพิมพประชาไทออนไลน 

36 ความหมายทางยุทธศาสตรของ "สงกรานตเลือด"  

(ตอนที่สอง) 

รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ หนังสือพิมพประชาไทออนไลน 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

37 ความเห็นหนึ่งตอการปฏิรูปการศึกษาไทย อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

ปที่ 33 ฉบับที ่4169 คอลัมน 

"มองซาย มองขวา" 

38 คาธรรมเนียมคารบอนกบัการแกปญหาภาวะโลกรอน

และประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 

รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

ฉบับวันที ่20 เมษายน  

พ.ศ. 2552 คอลัมน  

"เศรษฐ' ธรรมศาสตร ตลาดวิชา" 

39 คิดผิดคิดใหมได (แดคนเสื้อแดงกลบัใจดวยภราดรภาพ) รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

40 โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับ

ประเทศเพื่อนบาน 

ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน การประชุมวิชาการ สศอ.  

(OIE Forum) ประจําป 2552 

เร่ือง "เหลียวหลังแลหนา... 

เชื่อม่ันอนาคตอุตสาหกรรมไทย" 

41 งบประมาณเพิ่มเติม 2552 ใครวาไมนาหวง? ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน หนังสือพิมพมติชน คอลัมน 

"ดุลยภาพ ดุลยพินิจ" 

42 จดหมายจากทาพระจันทรถึงอาจารยอภิสิทธิ ์ 

(การแกปญหาสงออกไมใชทางออกของวิกฤตเศรษฐกิจ

ในปจจุบัน) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

43 จากการพยากรณอุปสงคสูการวิเคราะหความคุมทุน

ทางการเงินของโครงการเชารถเมล NGV 

อ.ดร.ดมิศา มุกดมณี หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

ฉบับวันที ่29 มิถุนายน  

พ.ศ. 2552 คอลัมน  

"เศรษฐ' ธรรมศาสตร ตลาดวิชา” 

44 จากคนเสื้อแดง และฝายคาน ถึงการแกวิกฤตเศรษฐกิจ: 

ปญหาของการต่าํกวามาตรฐาน  

(บทความที่ Prime Person ควรอาน) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

45 ซอเจ็ดผูเปนอัศวินแหงรัตติกาลกับวาทกรรมแบบอลชัชี 

(บทความดวยความรักแดคนแบกหมอกนดํา) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

46 "ตนแบบตลาดคารบอน" ในประเทศไทย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

คุณศุภวัฒน สุขะปรเมษฐ 

คุณศรัณย ประวิตรางกูร 

การสัมมนา เร่ือง "การสงเสริม

การพัฒนาตลาดคารบอน 

ของประเทศไทย" 

47 ตลาดคารบอนในตางประเทศ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

คุณศุภวัฒน สุขะปรเมษฐ 

คุณศรัณย ประวิตรางกูร 

องคการบริหารจัดการกาซ 

เรือนกระจก (องคการมหาชน) 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

48 ตัวชี้วัดความกาวหนาของประเทศ อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ  

ปที่ 33 ฉบับที ่4163 คอลัมน 

"มองซาย มองขวา" 

49 ทําไมการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาถึงลาชา อ.สิทธิกร นิพภยะ หนังสือพิมพประชาชิตธุรกิจ  

ปที่ 33 ฉบับที ่4162 คอลัมน 

"เศรษฐ'ธรรมศาสตร ตลาดวิชา" 

50 ทิศทางของมาตรการการคาที่มิใชอากรศุลกากรใน

อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ  

(Trends of NTMs in Air Transport Industry) 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 3, March 2009 

51 ทิศทางภาคเกษตรกรรมป 2553: ปรับตัวจากปจจัย

รุมเรา..อนาคตขึ้นอยูกบัการจัดการที่ดี 

อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 

เร่ือง "เศรษฐกิจไทยอยูอยางไร 

ในอนาคต" 

52 ทักษิณรําลึก: อุทาหรณสําหรับคนขายชาติ รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

53 ทักษิณรําลึก (2): อุทาหรณสําหรับสมุนรับใช  

(บทความเพื่อเตือนสติผูทรยศ) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

54 ธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจไทยในกิจการโทรคมนาคม ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร การประชุมวิชาการระดับชาติ

ของนกัเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 

(กลุมเศรษฐศาสตรสถาบัน 

และธรรมาภิบาล) 

55 นายกฯ อภิสิทธิก์พ่ึ็งไมได พรรคประชาธิปตยก็คาดหวัง

ไมได การเมืองใหมพวกเราตองสรางขึ้นมาเอง  

(บทความที่พ่ีนองประชาชนควรอาน) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

56 แนวโนมมาตรการ NTMs ในอุตสาหกรรมยานยนต 

ของญี่ปุน 

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 7, June 2009 

57 แนวโนมเศรษฐกจิไทย 2553 การวิเคราะหสถานะ 

การคลังรัฐบาลและวิพากษนโยบาย 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 

เร่ือง "เศรษฐกิจไทยอยูอยางไร 

ในอนาคต" 

58 นโยบายการเงินเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

คอลัมน "เศรษฐ'ธรรมศาสตร 

ตลาดวิชา" 

59 ประตูสู "อาเซยีน" ของจีน ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

    



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

60 ประเทศดอยพัฒนาไดประโยชนจากการเจรจารอบโดฮา

จริงหรือ 

ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ จดหมายขาวจับกระแสองคการ

การคาโลก (WTO Watch)  

ปที่ 6 ฉบับที ่3 มิถุนายน 2552 

61 ปรากฏการณการแบงขั้นตอนการผลิต 

ในภาคอุตสาหกรรมไทย (1) 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

อ.อลงกรณ ธนศรีธัญญากุล 

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

62 ปญหาการถูกละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสินคา 

และบรกิารสงออกของประเทศไทย 

อ.ดร.พีระ เจริญพร NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 5, June 2009 

63 เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของโลกในอนาคต 

(Shared Vision) 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล Global Warming Forum  

คร้ังที่ 6 หัวขอเร่ือง "Road to 

Copenhagen" 

64 ผลกระทบของแรงงานตางดาวตอคาจาง การเคลื่อนยาย

แรงงานไทยและโครงสรางการผลิตและการจางคน 

อ.ดร.กิริยา กุลกลการ การประชุมวิชาการระดับชาติ

ของนกัเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 

(กลุมเศรษฐศาสตรมโนสาเร) 

65 ผลกระทบเชิงสรางสรรคตอสังคมของงานวิจัย 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสด์ิ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

"2552 ปแหงคุณภาพ 

การอุดมศึกษาไทย" 

66 ผลประโยชนทางการคากับเงื่อนไขดานทรัพยสิน 

ทางปญญา... ไดไมคุมเสีย? 

อ.ดร.พีระ เจริญพร NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 5, March 2009 

67 ผิงเสียง: เมืองหนาดานใหมการคาไทย-จีน ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

68 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย: วิกฤติป 2552 และแนวโนม 

ในป 2553 

ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย            

อ.รุงนภา โอภาสปญญาสาร 

การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 

เร่ือง "เศรษฐกิจไทยอยูอยางไร 

ในอนาคต" 

69 ภาวะการสงออกของไทยในป 2551 และแนวโนม 

ในอนาคต 

รศ.ดร.ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม 

คุณสุธาสิน ีเฉียงขวา 

การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 

เร่ือง "เศรษฐกิจไทยอยูอยางไร 

ในอนาคต" 

70 ภาษีทรัพยสิน ในฐานะเครื่องมือกระจายรายได 

และเพิ่มพลังใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน การสัมมนาวิชาการของ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

คร้ังที่ 6 ประจําป 2552 

71 มรณกรรมของ WTO Watch ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ จดหมายขาวจับกระแสองคการ

การคาโลก (WTO Watch)  

ปที่ 6 ฉบับที ่3 มิถุนายน 2552 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

72 มองจีน มองเวียดนาม (3) ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

73 มาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (NTMs) ในอุตสาหกรรม

อัญมณแีละเครือ่งประดับจีนและออสเตรเลีย 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 8, June 2009 

74 มาตรการที่ไมใชอากรศุลกากร (NTMs) ในอุตสาหกรรม

อัญมณแีละเครือ่งประดับญี่ปุน 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 8, March 2009 

75 มาตรการลดกาซเรือนกระจกโดยสมัครใจ (Voluntary 

Emission Reduction) 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ Global Warming Forum  

คร้ังที่ 6 หัวขอเร่ือง "Road to 

Copenhagen" 

76 มาตรการลดโลกรอน... การคาสะเทือน คําถามที่ยัง 

หาคําตอบ 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 4, March 2009 

77 มุมอับของนายกฯ อภิสิทธิ ์กับขอหากอการรายอนัเปน

เท็จของแกนนําพันธมิตรฯ 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

78 ย่ําเทา 31 มณฑลจีน ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

79 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม  

(โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไม

และเครื่องเรือน) 

รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี การประชุมวิชาการ สศอ.  

(OIE Forum) ประจําป 2552 

เร่ือง "เหลียวหลังแลหนา... 

เชื่อม่ันอนาคตอุตสาหกรรมไทย" 

80 ระบบนวัตกรรมแหงชาติ และงบประมาณการวิจัย ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน หนังสือพิมพมติชนรายวัน  

ปที่ 32 ฉบับที ่11554 

81 รายงานความกาวหนา ผลการประชุม First Part of the 

Ninth Session of the AWG-KP 

อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล Bangkok Climate Change 

Talk 2009 

82 เราจะชวยบรรเทา "โลกรอน" ไดอยางไร รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ  

ปที่ 33 ฉบับที ่4155 คอลัมน 

"เศรษฐ'ธรรมศาสตร ตลาดวิชา" 

83 เรียนรูประวัติศาสตร - รัสเซียป 1905 รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ หนังสือพิมพประชาไทออนไลน 

84 แรงงานตางดาวกับการรักษาความสามารถใน 

การแขงขันของอตุสาหกรรมเสื้อผาและเครื่องนุงหมไทย 

อ.ดร.กิริยา กุลกลการ หนังสือสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2552 คร้ังที่ 32  

"การบริหารโลกาภิวัตน: 

ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" 
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

42 

    

ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

85 ลัดเลาะเสนทางสาย R13 เชื่อม R8 ตอ R9 (ตอนที่ 1) ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

86 โลกรอน ตัวเลข วิกฤต และโอกาส อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

คอลัมน "เศรษฐ'ธรรมศาสตร 

ตลาดวิชา" 

87 วรรณกรรมปริทรรศและการสังเคราะหความรู  

เร่ือง สวัสดิการชมุชนในประเทศไทย 

รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ Discussion Paper No. 0014 

ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร 

88 เศรษฐกิจแดนมังกร ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

89 เศรษฐกิจฟนไดดวยตนเอง ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน หนังสือพิมพมติชนรายวัน  

ปที่ 32 ฉบับที ่11554 คอลัมน 

“ดุลยภาพ ดุลยพินิจ” 

90 เศรษฐศาสตรการเมืองเกี่ยวกบัการกําหนดมาตรการ

การคาที่มิใชภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรป  

(Political Economy of NTMs in European Union) 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 3, June 2009 

91 เศรษฐศาสตรวาดวยสินคาอาหารปลอดภัย: นัยยะตอ

การคาระหวางประเทศ 

อ.วศิน ศิวสฤษฎ NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 10, March 2009 

92 เศรษฐศาสตรวาดวยสินคาอาหารปลอดภัย นัยยะตอ

การคาระหวางประเทศ: ประเด็นขอขัดแยงทางการคา 

อันเกิดจากกฎระเบียบสินคาอาหารปลอดภัย 

อ.วศิน ศิวสฤษฎ NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 10, June 2009 

93 สินคาอัญมณแีละเครื่องประดับไทยในแดนมังกร อ.ดร.เณศรา สุขพานิช หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

ฉบับวันที ่18 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2552 คอลัมน  

"เศรษฐ' ธรรมศาสตร ตลาดวิชา” 

94 สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุม 

ทางการเมือง ภาคตน (จากคดีลอบสังหารสนธิถงึ 

ขอหากอการรายที่มีตอกลุมพันธมติรฯ) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

95 สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุม 

ทางการเมือง ภาคปลาย (จากคดีลอบสงัหารสนธิถงึ

ขอหากอการรายที่มีตอกลุมพันธมติรฯ) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

96 อัญมณีไทย (จะ) ไปจีน ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

97 อีสานไทยไมไกลจีน ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

98 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอปุกรณอเิล็กทรอนกิส 

จับประเด็นมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากรในจีน 

 

 

อ.ศันสนีย ลิ้มพงษ NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 9, June 2009 

99 อุตสาหกรรมไทยทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลกกับ 

ความทาทายในป 2553 

อ.ดร.พีระ เจริญพร การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 

เร่ือง "เศรษฐกิจไทยอยูอยางไร 

ในอนาคต" 

100 อุตสาหกรรมกอสรางไทยสูสากล...ใหญเล็กตองไป

ดวยกัน 

ผศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท หนังสือพิมพประชาชิตธุรกิจ  

ปที่ 33 ฉบับที ่4170 คอลัมน 

"เศรษฐ'มธ ตลาดวิชา" 

101 A Decomposition of Agricultural Productivity 

Growth in Asia and GMS Countries 

รศ.ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย การประชุมวิชาการระดับชาติ

ของนกัเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 

(กลุมเศรษฐศาสตรมโนสาเร) 

102 Agricultural Productivity Growth in Traditional and 

Transitional Economies in Asia 

รศ.ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย 

Wang, Xiaobing 

Asian-Pacific Economic 

Literature, Vol. 23, No. 2,  

pp. 52-72 

103 An Economic Analysis of the Social Costs of the 

Industrialized Production of Pork in the United 

States 

อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 

Harwood D. Schaffer 

Dr.Daryll E. Ray 

A Report of the Pew 

Commission on Industrial 

Farm Animal Product 

104 Challenges to Economic Growth and Income 

Distribution in Thailand during 1980-2007 

ศ.ดร.ปราณี ทินกร Conference on "Agriculture, 

Environment, Food Security, 

and Cooperation of Countries 

in Asian Sub-region" 

105 Challenges to Sustainable Economic 

Development: Thailand's Monetary Policy Strategy 

รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา Conference on "Agriculture, 

Environment, Food Security, 

and Cooperation of Countries 

in Asian Sub-region" 
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106 Climate Change and Responding Mechanisms in 

the Context of Agriculture and Food Security in 

Thailand 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต Conference on "Agriculture, 

Environment, Food Security, 

and Cooperation of Countries 

in Asian Sub-region" 

107 Consumption-based versus Production-based 

Approach to National GHG Inventory: A Thailand 

Case 

รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ International Workshop on 

"Exploring the Shift from 

Production-based to 

Consumption-based National 

Emission Inventories" 

108 Cut the Gordian Knot (มิใชตัดกรรม แตเปนการตัด 

ปมปญหาของประเทศไทย) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

109 East Asian Exports in the Global Economic Crisis: 

the Decoupling Fallacy and Post-crisis Policy 

Challenges 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

Prema-chandra Athuorala 

Working Paper No. 2009/13, 

October 2009, The Australian 

National University 

110 Economic Growth and Environmental Degradation 

in Thailand: Linkage and Implication 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ Conference on "Agriculture, 

Environment, Food Security, 

and Cooperation of Countries 

in Asian Sub-region" 

111 Evolution of Automotive Clusters and Interactive 

Learning in Thailand 

ผศ.ดร.เกียงไกร เตชกานนท 

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ของนกัเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 

(กลุมเศรษฐศาสตรรายสาขา) 

112 Exporters’ Response to AFTA Tariff Preferences: 

Evidence from Thailand 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย Discussion Paper No. 0017 

ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร 

113 Fighting Unemployment during Recessions: A 

Review of Fiscal Policies in Theory and Practice 

อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

Dr.Nada Wasi 

TDRI Quarterly Review,  

Vol. 24, No. 4, pp. 10 

114 Global Integration of Thai Automotive Industry" ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย Discussion Paper No. 0016 

ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร 

115 Global Recession and Labor Market Adjustment: 

Evidence From the Thai Automotive Industry 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย 

อ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน           

ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต 

Discussion Paper No. 0019 

ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร 
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ลําดับ ช่ือบทความทางวิชาการ ช่ือผูเขียนและผูเขียนรวม แหลงตีพิมพเผยแพร 

116 Globalization of R&D by US-based Multinational 

Enterprises 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

Prema-chandra Athuorala 

Working Paper No. 2009/07, 

July 2009, The Australian 

National University 

117 Hard Disk Drive Industry in Thailand: International 

Production Networks versus Industrial Clusters 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย Singapore Economic Review 

Conference 2009 

118 Impact and Long-Run Multipliers of U.S. - Canada 

Forest Products Trade: Implications for Sustainable 

Forest Management 

อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี Southern Forest Economics 

Workers (SOFEW) 2009 

Annual Meeting Agenda 

119 Impacts of Climate Change on Residential 

Electricity Consumption: Evidence from Billing 

Data 

อ.อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ิ 

Auffhammer, M. 

California Climate Change 

Center, US 

120 Intra-Regional Trade in East Asia: The Decoupling 

Fallacy, Crisis, and Policy Challenges 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

Prema-chandra Athuorala 

 The Australian National 

University Working Paper  

No. 2009/09, August 2009 

121 International Labour Migration and 

Competitiveness: Evidence of Thai Clothing  

Industry at the Border 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย Discussion Paper No. 0018 

ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร 

122 MNEs and the Global Integration of the Thai 

Clothing Industry: Policy Implications for SME 

Development 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย วารสารเศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร ปที ่27 ฉบับที ่2 

มิถุนายน 2552 

123 NTMs กับ FTA: สถานะและแนวโนม กรณีศึกษา

สหภาพยุโรป 

ผศ.ดร.นิธินันท วิศเวศวร NTMs in Focus, Vol. 3,  

Issue 6, June 2009 

124 NTMs ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอปุกรณ

อิเล็กทรอนิกสของสหภาพยุโรป 

ผศ.ดร.นิธินันท วิศเวศวร NTMs in Focus, Vol. 2,  

Issue 6, March 2009 

125 Producer  Concentration, Conglomerates, Foreign 

Ownership, and Impact Protection: Thai 

Manufacturing Firms and Plants a Decade after  

the Crisis 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

Eric D. Ramstetter 

Singapore Economic Review 

Conference 2009 

126 R 12: คูแขงเสนทาง R 9 ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน คอลัมน  

"มองจีนมองไทย" 

127 Thailand's Financial and Banking Systems รศ.ดร.เพลินพิศ สัตยสงวน Conference on "Agriculture, 

Environment, Food Security, 

and Cooperation of Countries 

in Asian Sub-region" 
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128 The Hard Road Ahead for Thailand's Economic 

Recovery 

รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา Asian Economic Papers,  

Vol. 8, Issue 3, pp. 113-137 

129 The Impacts of Building Codes on Residential 

Energy Consumption 

อ.อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ิ 

Auffhammer, M. 

Conference on "Green 

Building, The Economy, and 

Public Policy" 

130 Vertical and Horizontal FDI Technology Spillovers: 

Evidence from Thai Manufacturing 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย ERIA Discussion Paper 

Series 

131 Welfare Analysis of the Fiscal Policy Package in 

Thailand 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน การประชุมวิชาการระดับชาติ

ของนกัเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 

(กลุมเศรษฐศาสตรการพัฒนา

และนโยบายสาธารณะ) 

132 What is to be done? พรรคของพันธมิตรประชาชน 

เพ่ือประชาธปิไตย "ควรจะทําอะไรในอนาคต" (สึนามิ 

ลูกใหมทางการเมอืงไดเกิดขึ้นแลว) 

รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

 
 การจัดสัมมนาวิชาการ 
 

 คณะเศรษฐศาสตร ไดดํา เนินการจัดงาน  กิจกรรมใหบ ริการวิชาการทางดานเศรษฐศาสตร  โดยจัด                

โครงการสัมมนาวิชาการ ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (วัน เดือน ปทีจ่ัด) ช่ือวิทยากร 

1 การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คร้ังที่ 6 เนื่องในวนัสถาปนา 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หัวขอ "จาก 2492 ถึง 2552"  

(14 มิถุนายน 2552) 

ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ 

ดร.อรัญ ธรรมโน 

รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

รศ.ชูศรี มณีพฤกษ 

ดร.พิชญ พงษสวัสด์ิ 

ดร.ยุกติ มุกดาวิจติร 

ดร.เกษม เพ็ญภินันท 

อ.ดร.พงษธร วราศัย 

น.ส.เสาวภาคย จงึวิวัฒนาภรณ 

น.ส.ศลิษฎา เรืองพุม 

นายอติศักด์ิ พันธุทอง 

2 การนําเสนอบทความวิชาการ เร่ือง "Capital flows in Thailand: Trends,  

Key Issues, and Implications on the Thai Economy" (15 มิถุนายน 2552) 

ดร.ณชา อนันตโชติกุล 

คุณคธาฤทธิ์ สิทธกิุล 

3 การบรรยายพิเศษ เร่ือง "นโยบายการอุดหนุนสินคาเกษตรของสหรัฐอเมริกา  

และสหภาพยุโรป: บทเรียนและผลกระทบตอประเทศไทย" (22 มิถุนายน 2552) 

ดร.ภาวิญญ เถลงิศรี 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (วัน เดือน ปทีจ่ัด) ช่ือวิทยากร 

4 การสัมมนาการเสนอบทความ เร่ือง “Impacts Constraints of Universal Coverage 

in Thailand’s Public Health: A Survey Study in the Region Northeast”  

(24 มิถุนายน 2552) 

คุณเฉลิมพล แจมจันทร 

5 การนําเสนอบทความวิชาการ เร่ือง "Exploring Nonindustrial Private Forest 

Ownership Objective Categories, Willingness to Harvest Timber, and Interest 

in Non-Timber Uses" (29 มิถุนายน 2552) 

อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 

6 การเสวนา หัวขอ "เกษตรกรไทยจนจริงหรือ" (13 กรกฎาคม 2552) รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ 

รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ 

7 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "Student Loan Program and Household's Expenditure 

in Thailand: Empirical Evidences from Propensity Score Matching Approach" 

(20 กรกฎาคม 2552) 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

8 การสัมมนาการนําเสนอบทความวชิาการ เร่ือง "Whose Connectivity Matters? 

Internet Access and Export Volumes" (20 กรกฎาคม 2552) 

ดร.รติดนัย หุนสวัสด์ิ 

9 งานสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย” (22 กรกฎาคม 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ 

Mr.Yuhei Ohmi 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

ดร.ชิต เหลาวัฒนา 

อ.ดร.พีระ เจริญพร 

คุณยุทธศักด์ิ คณาสวัสด์ิ 

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท 

อ.ดร.กิริยา กุลกลการ 

คุณวนิดา พิชาลัย 

ดร.สุทัศน เศรษฐบุญสราง 

คุณสันติ วิลาสศักดานนท 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ 

คุณวิไลวรรณ แซเตีย 

10 การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คร้ังที่ 7 เร่ือง "การบริโภค 

และการลงทุนของชนชั้นกลาง: สูการฟนฟูดวยอุปสงคมวลรวมภายในประเทศ"  

(27 กรกฎาคม 2552) 

รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร 

11 งานเปดตัวหนังสือ "...เศรษฐศาสตรจึงตองเปนเศรษฐศาสตรการเมือง" รวมบทความ

เศรษฐศาสตรการเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร และการเสวนา เร่ือง "ทวี หมื่นนิกร 

กับเศรษฐศาสตรการเมืองไทย" (5 สิงหาคม 2552) 

คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 

ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน 

ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (วัน เดือน ปทีจ่ัด) ช่ือวิทยากร 

12 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง “Production Risk and Efficiency in Agriculture”  

(10 สิงหาคม 2552) 

Prof.Dr.Heinrich Hockmann 

13 การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คร้ังที่ 8 เร่ือง “การปรับโครงสราง

ชนบทไทยกบัปญหาที่มองไมเห็น" (24 สิงหาคม 2552) 

ศ.ดร.อานันท กาญจนพันธุ 

14 การสัมมนา เร่ือง “นโยบายการแทรกแซงตลาดยางกบัการทุจริต”  

(31 สิงหาคม 2552) 

รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ

15 การสัมมนา เร่ือง “เศรษฐศาสตรแหงการให” (14 กันยายน 2552) รศ.ดร.กนกศักด์ิ แกวเทพ 

16 การเสวนา เร่ือง "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศของไทย บทเรียน

จากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา" (14 กันยายน 2552) 

รศ.ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม 

รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา 

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม 

17 การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คร้ังที่ 9 เร่ือง "เศรษฐธรรม 

แหงความรุนแรง (Moral Economy of Violence)" (21 กันยายน 2552) 

รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท 

18 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "การประหยัดตอขนาดและประสิทธิภาพการผลิต 

ในอุตสาหกรรมการผลิตรายภูมิภาคของประเทศไทย" (23 กันยายน 2552) 

คุณณัฐ ธารพานิช 

19 International Seminar on “Jobs in Global Production Networks - Crisis and 

Recovery” (13 ตุลาคม 2552) 

Dr.Ponna Wignaraja 

รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา 

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 

Dr.Kenta Goto 

Dr.Chokchai Suttawet 

Dr.Paul O’Neil 

Dr.Chong Chee Leong 

Dr.Pisit Chanvarasuth 

อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย 

Mr.Kenichi Kamae 

Dr.Thira Srithamarak 

20 การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คร้ังที่ 10 เร่ือง "เศรษฐศาสน 

กับการผลิตอวชิชาเชิงโครงสราง (Economic Religion and the Production of 

Structural Ignorance)” (19 ตุลาคม 2552) 

ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล 

 

21 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "Characteristics of Active Local Water Management 

Districts" (20 ตุลาคม 2552) 

Assoc.Prof.Dr.Robert R. Hearne 

22 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "Public-Private Partnerships (PPP) - Building 

Thailand's Infrastructure" (6 พฤศจิกายน 2552) 

Mr.Marco Breu 

Dr.Oliver Gottschall 

   

   



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

49 

   

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (วัน เดือน ปทีจ่ัด) ช่ือวิทยากร 

23 การเสวนา เร่ือง “การศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก"  

(11 พฤศจิกายน 2552) 

ผศ.ดร.นิธินันท วิศเวศวร 

ดร.สุปรียา พิพัฒนมโนมัย 

คุณสรชน บุญสอง 

คุณกัญญารัตน ศิวยาธร 

24 การแสดงปาฐกถา 60 ป เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คร้ังที่ 11 เร่ือง "นิติรัฐ 

กับความยุติธรรมทางสังคม" (16 พฤศจิกายน 2552) 

รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 

 

25 การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ป 2553 "เศรษฐกิจไทย อยูอยางไรในอนาคต"  

(19 พฤศจิกายน 2552) 

รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ

ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย 

อ.ปกปอง จันวิทย 

26 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง “The Dark Side” (23 พฤศจิกายน 2552) Prof.Dr.Klaus Abbink 

27 การบรรยายวิชาการ เร่ือง “เศรษฐศาสตรการทดลองเบื้องตน: เราจะเขาใจพฤติกรรม

และการตัดสินใจของมนุษยใหดีขึน้ไดอยางไร (An Introduction to Experimental 

Economics: How to Gain an Insight into Human's Behaviour and Decisions)” 

(30 พฤศจิกายน 2552) 

คุณดนหทัย แฮรริส 

28 การสัมมนา เร่ือง “Indonesia-Thailand Sharing Experiences on Islamic and 

Sufficiency Economy” (30 พฤศจิกายน 2552) 

Dr.Nana Yuliana 

Prof.Dr.Iwan Triyuwono 

ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน 

29 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "พฤติกรรมผูฝากรายใหญภายใตกฎหมายการประกัน

เงินฝาก: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล" (2 ธันวาคม 2552) 

นายสุกิจ แจมจิตรตรง 

 

30 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "ทําอยางไรใหไดรางวัลเศรษฐทัศน" (14 ธันวาคม 2552) นายคณิต เกือ้วิบลูยวณิชย 

นายคุปต พันธิ์หนิกอง 

นายเกียรติศักด์ิ คําสี 

31 การสัมมนาการนําเสนอบทความวชิาการ เร่ือง "Investigating Market Power and 

Collusion under Demand Change: An Analysis of the UK Milk Market"  

(14 ธันวาคม 2552) 

คุณวรรณวิภางค มานะโชติพงษ 

32 การแสดงปาฐกถา เร่ือง “เสนหและอัปลกัษณของเศรษฐศาสตร“ (21 ธันวาคม 2552) ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา 

33 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "Rational Bubbles in Vietnamese Stock Market 

and the Relationship Between Monetary Policy and Stock Return"  

(22 ธันวาคม 2552) 

Mr.Pham Ha 

34 การเสวนาวิชาการ เร่ือง "แผนพัฒนาตลาดทุนไทย" (24 ธันวาคม 2552) คุณบรรยง พงษพานิช 

คุณทิพยสุดา ถาวรามร 

ดร.วิรไท สันติประภพ 

35 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

ตอการเลือกใชกาซธรรมชาติเปนเชือ้เพลิงในรถยนต" (29 ธันวาคม 2552) 

นายพิชญ สิทธิกร 

   



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

50 

   

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (วัน เดือน ปทีจ่ัด) ช่ือวิทยากร 

36 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "การประยุกตการประมาณคาแบบหดตัวบนแบบจําลอง 

(Vector Autoregression)” (11 มกราคม 2553) 

อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

37 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "เศรษฐศาสตรไมยากอยางที่คิด" (18 มกราคม 2553) รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

38 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "บทวิเคราะหประสิทธิภาพของสถานีอนามัย"  

(25 มกราคม 2553) 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

39 การบรรยายพิเศษ เร่ือง "ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา: การดําเนินการ การกํากับดูแล 

และโอกาสของเกษตรกร" (1 กุมภาพันธ 2553) 

ดร.นภาพร จิระพันธทอง 

40 การเสวนา เร่ือง "ประสบการณการเรียนตอเศรษฐศาสตร (ในประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุน)" (8 กมุภาพันธ 2553) 

ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ ลีลหานนท 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต 

อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

41 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "A Human Capital Model: The Importance of Initial 

Time Allocations with Application to Buddhist Religious Participation”  

(10 กุมภาพันธ 2553) 

นายพีรพัชร เกตุมณี 

42 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "เรียนเศรษฐศาสตรใหเปน ใชเศรษฐศาสตรใหดี"  

(15 กุมภาพันธ 2553) 

รศ.ดร.เจิมศักด์ิ ปนทอง 

43 การสัมมนาการนําเสนอบทความวชิาการ เร่ือง "The Welfare Effects of Eliminating 

Economic Crisis in Heterogenous-Agents Model with Aggregate Shock”  

(19 กุมภาพันธ 2553) 

คุณเชษฐา อินทรวิทักษ 

44 การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "State Level Tests of Okun's Coefficient - Implications 

for the current U.S. Recession" (22 กุมภาพันธ 2553) 

Dr.Brian Patrick Kennedy 

45 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "ปจจัยกําหนดสวนตางอัตราดอกเบีย้และโครงสราง 

การแขงขันธนาคารพาณิชยในประเทศไทย” (2 มีนาคม 2553) 

นายภานุพล เพ็ญวิจิตร 

46 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "ขมขืนกระทําชําเรา: วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร”  

(5 มีนาคม 2553) 

น.ส.อังศุธร เถือ่นนาดี 

47 การเสวนาพิเศษ เนื่องในวัน 'ปวย อึ๊งภากรณ' เร่ือง "การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ

นโยบายเศรษฐกจิมหภาคของไทย: จากยุคอาจารยปวยถึงปจจุบัน" (9 มีนาคม 2553) 

ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย 

รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา 

48 การเสวนา เร่ือง “มองรอบดาน: ทางเลือกของการผลติไฟฟาของประเทศ”  

(11 มีนาคม 2553) 

ดร.ธีระ ฟอแรน 

คุณศุภกิจ นันทะวรการ 

คุณชื่นชม สงาราศี กรีเซน 

คุณสันติ โชคชัยชาํนาญกิจ 

คุณรสนา โตสิตระกูล 

49 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "บทประยุกต Gravity Model: การคาไทย 

กับประเทศเอเชยีตะวันออก" (19 มีนาคม 2553) 

นางสาวมนิสา นวลเต็ม 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (วัน เดือน ปทีจ่ัด) ช่ือวิทยากร 

50 การอภิปราย เร่ือง "กระบวนการตรวจสอบการใชจายภาครัฐ โดยรัฐสภา และ สตง." 

(22 มีนาคม 2553) 

คุณสงกรานต จิตสุทธิภากร 

คุณพวงชมนาถ จริยะจินดา 

คุณกาญจนา เอกพงศไพสิฐ 

51 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "มรดก และระบบภาษีที่เหมาะสมในแบบจําลอง 

ดุลยภาพทั่วไปที่มีคนสองชวงวัยอยูรวมกัน" (23 มีนาคม 2553) 

นายทศพล อากาศเมฆ 

52 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "Local Physical Capital Mobility and Persistency 

in Local Relative Poverty: Theoretical Framework and a Village Fund Case 

Study" (23 มีนาคม 2553) 

น.ส.สัณหสิริ โฆษินทรเดชา 

53 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "การทดสอบทฤษฎีความเทาเทียมกันของอํานาจซือ้ 

โดยการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง" (23 มีนาคม 2553) 

นายพลากร สัตยซื่อ 

54 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "ปจจัยเศรษฐกิจที่มีอทิธิพลตอการไปปฏิบัติธรรม: 

กรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ"  

(24 มีนาคม 2553) 

น.ส.สิริเกลา สังขพันธ 

55 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "Lead-Lag Relationship and Arbitrage 

Opportunity in SET50  Index Cash and Futures Markets" (26 มีนาคม 2553) 

นายสุนทร ทองทพิย 

56 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "การจัดทําแผนที่ความเปราะบางตอความยากจน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย" (31 มีนาคม 2553) 

นายดานุด ยูนุช 

57 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "การเลือกปฏิบัติทางเพศดานคาจางในประเทศไทย" 

(31 มีนาคม 2553) 

น.ส.ฉัตรมณี ขอเพชร 

58 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "บทประยุกต Gravity Model: การคาไทยกับ 

ประเทศเอเชียตะวันออก" (8 เมษายน 2553) 

นางสาวมนิสา นวลเต็ม 

59 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "ปจจัยที่สงผลตอการเชื่อมโยงไปขางหลัง: กรณีศึกษา

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย" (28 เมษายน 2553) 

นายอลงกรณ วัฒนผลินธร 

60 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง "การวิเคราะหพฤติกรรมการ LOCK IN ของผูใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร" (30 เมษายน 2553) 

นางสาวพรรณทิวา มีลอง 

61 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง “An Analysis on Myanmar Tax System” 

(4 พฤษภาคม 2553) 

Mr.Zay Yar Tun 

62 การนําเสนอวิทยานิพนธ เร่ือง “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโลก

ตออัตราดอกเบีย้ในประเทศ ภายใตระบบแลกเปลีย่นที่แตกตางกัน”  

(25 พฤษภาคม 2553) 

น.ส.ฐิติมา จันทรคง 
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 การจัดอบรม 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการจัดงานกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานเศรษฐศาสตร โดยจัดโครงการอบรม  

ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือกิจกรรม/โครงการบรกิารทางวิชาการ วัน เดือน ป ที่จดั 

1 โครงการอบรมการวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจมหภาค รุนที่ 14  1-2 มิถุนายน 2552 

2 โครงการอบรมความรูดานภาษีและคาธรรมเนียมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2552 

3 โครงการอบรมดานการวิเคราะหเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหกับผูบริหาร 

ในกลุมสมาคมธุรกิจสรางบาน 

5 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2552 

(เฉพาะวันศุกร) 

4 โครงการพัฒนาผูบริหารบริษัทขนสง จํากัด หลักสูตร Mini Econ.  

(Transportation) รุนที่ 14 

16 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2552 

5 โครงการอบรมเศรษฐศาสตรสําหรับผูสื่อขาว 25 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2552 

6 โครงการอบรมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเมือง 

สําหรับคณะครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสิงหบุรี 

29 กรกฎาคม 2552 

7 โครงการพัฒนาผูบริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร Mini Econ.  

(Global and Thai Economy) 

1-2 สิงหาคม 2552 

8 โครงการพัฒนาขาราชการกระทรวงแรงงาน รุนที่ 1 5-10 ตุลาคม 2552 

9 โครงการอบรมเศรษฐศาสตรสําหรับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุนที่ 21 

12-16 ตุลาคม 2552 

10 โครงการพัฒนาขาราชการกระทรวงแรงงาน รุนที่ 2 9-11 พฤศจิกายน 2552 

11 โครงการอบรมเศรษฐศาสตรและสถิติเพ่ือการวิจัย 

สําหรับบุคลากรธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต 

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2552 

12 โครงการพัฒนาขาราชการกระทรวงแรงงาน รุนที่ 3 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2552 

13 โครงการอบรมครูผูสอนวิชาสงัคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุนที่ 22 20-28 เมษายน 2553 

14 โครงการอบรมการวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจมหภาค รุนที่ 15 13-14 พฤษภาคม 2553 
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 การเขารวมประชุม/นําเสนองานวิชาการ 
 

อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตรได เขารวมประชุม /นําเสนองานวิชาการในประเทศ  และตางประเทศ                   

ในปการศึกษา 2552 ดังนี ้
 

ลําดับ ช่ืออาจารย การเขารวมประชุม/นําเสนอผลงาน (วัน เดือน ปที่เขารวม/นําเสนอ) 

1 อ.ดร.กิริยา กุลกลการ 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน:ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

2. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 (16 ตุลาคม 2552) 

2 รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท 1. 13th Annual Conference of The International Society for New Institutional 

Economics (18-20 มิถุนายน 2552) 

2. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

3. การประชุมผูบริหารเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การวางแผนเชงิกลยทุธและแผนปฏิบัติการ  

2 ป คณะฯ" (11-13 กันยายน 2552) 

4. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 (16 ตุลาคม 2552) 

5. การประชุมสัมมนา เร่ือง "Asia's Emerging Powers: Rivalry and Global 

Responsibility" ณ ประเทศออสเตรีย (6-15 ธันวาคม 2552) 

3 รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

4 ผศ.ดร.จักรพงศ อุชุปาละนันท การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

5 รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

2. งานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum 2009) เร่ือง "เหลียวหลัง แลหนา... เชื่อม่ัน

อนาคตอุตสาหกรรมไทย" (10 กันยายน 2552) 

3. รายงานการลงทุนโลกประจําป 2009 (World Investment Report 2009) 

(17 กันยายน 2552) 

6 รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ 1. การประชุมสัมมนา เร่ือง "Economics of Climate Change-toward a Low Carbon 

Economy in China" ณ ประเทศจนี (30 มิถุนายน 2552) 

2. การสัมมนาเวทีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่ือง "เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 

เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม" (22 กรกฎาคม 2552) 

3. International Workshop on "Exploring the Shift from Production-based to 

Consumption-based National Emission Inventories" (11-12 กันยายน 2552) 

4. การประชุมสัมมนา เร่ือง "การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที ่5 (CMPS) และ

อนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 15 (COP15)" 

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (30 กันยายน 2552) 
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ลําดับ ช่ืออาจารย การเขารวมประชุม/นําเสนอผลงาน (วัน เดือน ปที่เขารวม/นําเสนอ) 

7 อ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

2. การประชุมผูบริหารเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การวางแผนเชงิกลยทุธและแผนปฏิบัติการ  

2 ป คณะฯ" (11-13 กันยายน 2552) 

3. การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจก 

จากอุตสาหกรรมระหวางประเทศที่พัฒนาแลวและประกาศกําลังพัฒนา  

(30 กันยายน 2552) 

4. การประชุมสัมมนา เร่ือง "การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที ่5 (CMPS) และ

อนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 15 (COP15)" 

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (4-20 ธันวาคม 2552) 

8 รศ.ดร.ชวินทร ลีนะบรรจง การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

9 รศ.ดร.ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ ์ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

10 ผศ.ชื่นฤทยั พรภัทรกุล การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

11 อ.ณพล สุกใส การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

12 อ.ดร.เณศรา สุขพานิช การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

13 อ.ดร.ดมิศา มุกดมณี การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

14 ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

15 ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 1. การสัมมนาวิชาการของสํานกังานเศรษฐกิจการคลัง คร้ัง 6 เร่ือง "ภาษีทรัพยสิน: 

ประชาชนจะไดประโยชนอะไร" (23 กรกฎาคม 2552) 

2. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 (16 ตุลาคม 2552) 

3.การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา คร้ังที่ 11 ประจําป 2552 เร่ือง "ความขัดแยง 

ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ: การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมในสังคมไทย 

(Conflict, Legitimacy and Government Reform: Equitable Allocation of 

Resources in Thai Society)” (5-7 พฤศจิกายน 2552) 

4. การประชุมวิชาการ เร่ือง "5th Annual Summer Residency Program for Public 

Accounts Committees" ณ ประเทศออสเตรเลยี (7-13 กุมภาพันธ 2553) 

5. EEPSEA Impact Conference ณ ประเทศเวียดนาม (26-27 กุมภาพันธ 2553) 

   



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

55 

   

ลําดับ ช่ืออาจารย การเขารวมประชุม/นําเสนอผลงาน (วัน เดือน ปที่เขารวม/นําเสนอ) 

16 อ.ดร.ธเนศ เมฆจาํเริญ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

17 รศ.ดร.ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม การประชุมผูบริหารเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การวางแผนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 2 ป 

คณะฯ" (11-13 กันยายน 2552) 

18 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

19 ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

20 อ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒนเสรีธรรม การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

21 ผศ.ดร.นิธินันท วิศเวศวร 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

2. โครงการใหความรูทางดานรัฐศาสตรทางไกล คร้ังที่ 2 หัวขอ "โครงการอบรมความรู

พิเศษทางสังคมศาสตร กฎหมายและเศรษฐกิจการเมืองของไทย"  

(28 กันยายน - 8 ตุลาคม 2552) 

3. การประชุมสัมมนา เร่ือง "Confronting Protectionism: How Business and 

Government Can Build Support for Open Markets" (29 กันยายน -4 ตุลาคม 2552) 

4. การบรรยายในโครงการ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและประชาคมโลก" คร้ังที่ 2  

เร่ือง "ความรูพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร กฎหมายและเศรษฐกิจการเมืองไทย”  

ณ ประเทศอียปิต (6-10 ตุลาคม 2552) 

5. การประชุมสัมมนา เร่ือง "Regional Cooperation in Central Asia (Experiences of 

ASEAN Countries: Lessons for CAREC0" ณ ประเทศคาซักสถาน  

(21-24 ตุลาคม 2552) 

22 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 1. การสัมมนา เร่ือง "Sea Change: รางกฎหมายโลกรอนของสหรัฐอเมริกา"  

(18 กันยายน 2552) 

2. การประชุมสัมมนา เร่ือง "การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที ่5 (CMPS) และ

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 15 (COP15)" 

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (4-20 ธันวาคม 2552) 

3. การสัมมนากลุมเฉพาะ (Focus Group) เร่ือง "ความรวมมือในรายสาขา (Sectoral 

Cooperation) เพ่ือบรรเทาวิกฤติภาวะโลกรอน" (22 มกราคม 2553) 

4. การสัมมนากลุมเฉพาะ (Focus Group) เร่ือง "ทิศทางและทางเลือกของภาคขนสง 

ในการบรรเทาภาวะโลกรอน" (29 มกราคม 2553) 

23 อ.ปกปอง จันวิทย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 
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ลําดับ ช่ืออาจารย การเขารวมประชุม/นําเสนอผลงาน (วัน เดือน ปที่เขารวม/นําเสนอ) 

24 อ.ประชา คุณธรรมดี 1. การนําเสนอผลงาน เร่ือง "Exploring Nonindustrial Private Forrest Ownership 

Objective Categories, Willingness to Harvest Timber and Interest in Non-Timber 

Uses" ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (13-19 มีนาคม 2553) 

2. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

25 รศ.ดร.ประยงค เนตยารักษ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

26 รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

27 ศ.ดร.ปราณี ทินกร การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

28 รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูก ิ 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

2. การประชุมผูบริหารเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การวางแผนเชงิกลยทุธและแผนปฏิบัติการ  

2 ป คณะฯ" (11-13 กันยายน 2552) 

3. การประชุมสัมมนา เร่ือง "The Impact of the Global Economic Downturn on 

ASEAN Countries and How to Mitigate the Impact on Poor People" ณ  

ประเทศกัมพูชา (15-17 ธันวาคม 2552) 

29 อ.ดร.พงษธร วราศัย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

30 ศ.ดร.พรายพล คุมทรัพย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

31 อ.ดร.พิสุทธิ์  กุลธนวิทย 1. การประชุมสัมมนา เร่ือง "Monetary Policy Design under Imperfect Knowledge: 

An Open Economy Analysis" ณ ประเทศสาธารณรัฐเฮลเลเนิก (กรีซ)  

(1-8 สิงหาคม 2552) 

2. การนําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง "International Labor Migration and 

Competitiveness: Firm-level Analysis of Thai Clothing Industry"  

ณ ประเทศอินโดนีเซีย (12-15 พฤศจิกายน 2552) 

3. การนําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง "International Labor Migration and 

Competitiveness: Firm-level Analysts of Thai Clothing Industry"  

ณ ประเทศอินโดนีเชีย (24-27 กุมภาพันธ 2553) 

32 อ.ดร.พีระ เจริญพร การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 
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ลําดับ ช่ืออาจารย การเขารวมประชุม/นําเสนอผลงาน (วัน เดือน ปที่เขารวม/นําเสนอ) 

33 รศ.ดร.เพลินพิศ สัตยสงวน การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

34 รศ.ภราดร ปรีดาศักด์ิ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

35 รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

36 ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 1. การประชุมสัมมนา เร่ือง "LIRNEasia's Fifth Anniversary Conference"  

ณ ประเทศศรีลังกา (22 กรกฎาคม 2552) 

2. การสัมมนากลุมเฉพาะ (Focus Group) เร่ือง "ความรวมมือในรายสาขา  

(Sectoral Cooperation) เพ่ือบรรเทาวิกฤติภาวะโลกรอน" (22 มกราคม 2553) 

3. การประชุมสัมมนา Mobile 2.0 Expert Forum Meeting ณ ประเทศปากีสถาน  

(24-28 เมษายน 2553) 

37 รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

38 รศ.ดร.เยาวเรศ ทบัพันธุ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

39 ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

40 อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

41 อ.ดร.วิธาดา อนุกลูวรรธกะ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

42 อ.ศันสนีย ลิ้มพงษ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

43 อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต การสัมมนากลุมเฉพาะ ( Focus Group) เร่ือง "ทิศทางและทางเลือกของภาคขนสง 

ในการบรรเทาภาวะโลกรอน" (29 มกราคม 2553) 

44 อ.ศุภชัย ศรีสุชาติ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

45 อ.ศุภนิตย ต้ังสงาศักด์ิศรี การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

46 รศ.ดร.ศุภวัจน  รุงสุริยะวิบูลย 1. การประชุมผูบริหารเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การวางแผนเชงิกลยทุธและแผนปฏิบัติการ  

2 ป คณะฯ" (11-13 กันยายน 2552) 

2. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 5 (16 ตุลาคม 2552) 
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ลําดับ ช่ืออาจารย การเขารวมประชุม/นําเสนอผลงาน (วัน เดือน ปที่เขารวม/นําเสนอ) 

47 ผศ.ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

48 รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา 1. การสัมมนาวิชาการของสํานกังานเศรษฐกิจการคลัง คร้ังที่ 6 เร่ือง "ภาษีทรัพยสิน: 

ประชาชนจะไดประโยชนอะไร" (23 กรกฎาคม 2552) 

2. การสัมมนาวิชาการเวทีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใตโครงการ

ขยายบทบาท สํานักงานเศรษฐกิจการคลังสูภูมิภาค (4 กันยายน 2552) 

49 รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

50 รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

51 ผศ.ดร.สายพิณ ชนิตระกูลชัย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

52 อ.สิทธิกร นิพภยะ การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

53 ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ ลีลหานนท การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

54 อ.สุพรรณ นพสุวรรณชัย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

55 รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

56 รศ.หงษฟา ทรัพยบุญเรือง การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

57 ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

58 ผศ.ดร.อรวรรณ รัตนภากร การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

59 ผศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาสน 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

2. งานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum 2009) เร่ือง "เหลียวหลัง แลหนา...เชื่อม่ัน

อนาคตอุตสาหกรรมไทย" (10 กันยายน 2552) 

3. การศึกษาดูงานของคณะกรรมการโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชยีตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (20-24 มกราคม 2553) 

4. การประชุมวิชาการ เร่ือง "GMS Phnom Penh Plan for Development 

Management-Research Program" ณ ประเทศกัมพูชา (24-26 กุมภาพันธ 2553) 
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ลําดับ ช่ืออาจารย การเขารวมประชุม/นําเสนอผลงาน (วัน เดือน ปที่เขารวม/นําเสนอ) 

60 ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

2. การประชุมสัมมนา เร่ือง "Comparative Analysis of Enterprise (Micro) Data"  

และนําเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย Keio ณ ประเทศญี่ปุน  

(29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2553) 

3. การประชุมสัมมนา เร่ือง "Competition Policy in Southeast Asia-A Stock Take of 

Recent Developments" ณ ประเทศฟลิปปนส (8-14 มกราคม 2553) 

4. การประชุมวิจยั เร่ือง "Understanding Productivity Impact of Trade and 

Investment Liberalization in East Asia" ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

(24-25 กุมภาพันธ 2553) 

5. การประชุมวิจยั เร่ือง "The Use of FTA in East Asia" ณ ประเทศญี่ปุน  

(25-27 มีนาคม 2553) 

61 ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 

62 ผศ.ดร.เอือ้มพร พิชัยสนิธ 1. การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง "การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย" (22 กรกฎาคม 2552) 
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ผลการดําเนินงานดานบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ 
 

 บุคลากร 
 

 คณาจารย: ในป 2552 คณะเศรษฐศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 77 คน จําแนกตามรายชื่อ และคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

  ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษา 
     
1. อ. กิตติชัย แซลี ้ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Kittichai Saelee กําลังศึกษาตอที่ University of Wisconsin-Madison 
     
2. อ. กิริยา กุลกลการ Ph.D. (University of Wisconsin-Madison) 
 Miss Kiriya Kulkolkarn  
     
3. รศ. เกรียงไกร เตชกานนท Ph.D. (Hiroshima University) 
 Mr. Kriengkrai Techakanont  
     
4. รศ. โกวิท ชาญวิทยาพงศ Ph.D. (Southern Illinois University at Carbondale) 
 Mr. Kovit Charnvitayapong  
     
5. ผศ. จักรพงศ อุชุปาละนันท Ph.D. (Cornell University) 
 Mr. Jakrapong Uchupalanun  
     
6. อ. เฉลิมพงษ คงเจริญ M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Chaleampong Kongcharoen กําลังศึกษาตอที่ Michigan State University 
     
7. อ. ชญาณ ี ชวะโนทย M.A. (Thammasat University) 
 Miss Chayanee Chawanote กําลังศึกษาตอที่ Cornell University 
     
8. รศ. ชนินทร มีโภคี Ph.D. (University of Kansas) 
 Mr. Chanin Mephokee  
     
9. รศ. ชยันต ตันติวัสดาการ Ph.D. (The University of British Columbia) 
 Mr.  Chayun Tantivasadakarn  
     
10. อ. ชล บุนนาค B.A. (Thammasat University) 
 Mr. Chol Bunnag กําลังศึกษาตอที่ University of East Anglia 
     
11. อ. ชโลทร แกนสันติสขุมงคล Ph.D. (University of California Berkeley) 
 Mr. Chalotorn Kansuntisukmongkol  
     
12. รศ. ชวินทร ลีนะบรรจง Ph.D. (University of Keio) 
 Mr. Chawin Leenabanchong  
     
13. รศ. ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ ์ Ph.D. (University of Wisconsin-Madison) 
 Mr. Chaiyuth Punyasavatsut  
     
14. ผศ. ชื่นฤทัย พรภัทรกุล M.A. (Thammasat University) 
 Mrs. Cheunruthai Pornpatrakul  
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  ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิและสถาบันการศึกษา 
     
15. อ. ณพล  สุกใส M.A. (Thammasat University) 
 Mr. Napon Suksai  
     
16. อ. เณศรา สุขพานิช Ph.D. (Indiana University) 
 Miss Nessara Sukpanich  
     
17. อ. ดมิศา มุกดมณี Ph.D. (Claremont Graduate University) 
 Miss Damisa Mookmanee  
     
18. ผศ. ดวงมณี เลาวกุล Ph.D. (George Mason University) 
 Miss Duangmanee Laovakul  
     
19. ศ. ดิเรก ปทมสิริวัฒน Ph.D. (University of Georgia) 
 Mr. Direk Patmasiriwat  
     
20. อ. ธเนศ เมฆจําเริญ Ph.D. (University of California Berkeley) 
 Mr. Thanet Makjamroen  
     
21. อ. ธร ปติดล B.A. (Thammasat University) 
 Mr. Thorn Pitidol กําลังศึกษาตอที่ University of Oxford 
     
22. รศ. ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม Ph.D. (University of Wisconsin-Madison) 
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 บุคลากรสายสนับสนุน : ขาราชการ สาย ข สาย ค พนักงาน และลูกจางมีจํานวนทั้งส้ิน 54 คน ดังนี้ 

   ขาราชการ   28  คน 

   พนักงาน       7  คน 

   ลูกจางพิเศษ/เงินรายไดคณะฯ 19  คน 

 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตรยังมีบุคลากรที่เปนลูกจางประจํา ลูกจางเงินงบประมาณอื่นที่มีลักษณะงาน  

เทียบเทาลูกจางประจํา จํานวน 14 คน 

 

 การเงินและงบประมาณ 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตางๆ ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจาย 

จากงบประมาณรายจายจากรายไดคณะเศรษฐศาสตร  งบประมาณกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และงบประมาณโครงการบริการสังคมของคณะเศรษฐศาสตร เพื่อสนับสนุนใหการเรียนการสอน  การวิจัย และ

การบริการทางวิชาการแกสังคมสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่คณะฯ ไดกําหนดไว 
 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 
แหลงที่มา 

ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 

งบประมาณแผนดิน 50,305,200.00 59,497,900.00 

งบประมาณรายจายจากรายไดคณะฯ 62,166,100.00 71,353,000.00 

งบประมาณกองทุนคาธรรมเนียมฯ 10,323,445.00 6,535,300.00 

งบประมาณโครงการบริการสังคม   

 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 23,034,254.00 28,827,306.00 

 โครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ 11,118,704.00 8,618,978.00 

 ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 4,803,604.00 3,337,200.00 

รวม 161,751,307.00 178,169,684.00  

 

 อาคารสถานที่ 
 

ทาพระจันทร ศูนยรังสิต 
อาคารสถานที ่

จํานวน (หอง) ความจุโดยรวม (คน) จํานวน (หอง) ความจุโดยรวม (คน) 

หองเรียน 11 775 11 694 

หองประชุม 3 120 5 75 

รวม 14 895 14 769 
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 การใหบริการคอมพิวเตอร และหองสมุด 
 

 การใหบริการคอมพิวเตอร 
 

 คณะเศรษฐศาสตร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการแกอาจารย และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1. ดานการใหบริการใชคอมพิวเตอร 
 

 จากการปรับปรุงตึกคณะเศรษฐศาสตร ที่ทาพระจันทร ทางหนวยคอมพิวเตอรตองปรับเปล่ียนอุปกรณหลายอยาง

เพื่อใหคณาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาของคณะฯ  สามารถใชงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย                

หนวยคอมพิวเตอรไดติดตั้งตู Rack เพื่อเชื่อมจุดสัญญาณ LAN ระหวางหองควบคุมคอมพิวเตอร และสวนตางๆ ในอาคาร

ของคณะฯ ที่ปรับปรุงใหม รวมถึงมีการติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) เพิ่มขึ้นครอบคลุมคณะเศรษฐศาสตร   

ใหมากขึ้น สามารถใชงาน Internet เพื่อการศึกษาคนควาหาขอมูล และ E-mail โดยไมตองเขามาใชบริการหองคอมพิวเตอร 

หรือในชวงวันหยุด 

 ทั้งนี้ ทางหนวยคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการหองคอมพิวเตอรตามมติคณะฯ จํานวน 2 ศูนย ดังนี้ 
 

 1.1 การใหบริการใชหองคอมพิวเตอรทาพระจันทร สําหรับคณาจารย นักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาปริญญาโททุกโครงการ และนักศึกษาปริญญาเอก รวมถึงผูชวยวิจัย มีหองคอมพิวเตอร 4 หองสําหรับการใหบริการ

โดยรวม ดังนี้ 

  1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 63 เครื่อง ดังนี้ 

   - Lab ปริญญาตรี มีจํานวน 32 เครื่อง 

   - Lab ปริญญาโท มีจํานวน 30 เครื่อง 

   - Lab อาจารย มีจํานวน   5 เครื่อง 

   - Lab MBE มีจํานวน   6 เครื่อง (เครื่องพิมพสําหรับนักศึกษา MBE อยูในหองทํางาน 

         ของเจาหนาที่โครงการฯ) 

2. เครื่องพิมพเลเซอรจํานวน 6 เครื่อง ดังนี้ 

   - Lab ปริญญาตรี มีจํานวน   1 เครื่อง 

   - Lab ปริญญาโท มีจํานวน   2 เครื่อง 

   - Lab อาจารย มีจํานวน   1 เครื่อง 

   - สวนกลางของเจาหนาที่ และอาจารย มีจํานวน 2 เครื่อง 
 

 1.2 การใหบริการใชหองคอมพิวเตอรรังสิต หนวยคอมพิวเตอรเปดใหบริการหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร        

แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย รวมทั้งอาจารย และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยรังสิต สําหรับการใหบริการ 

ประกอบดวย 

  1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 45 เครื่อง 

  2. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน    1 เครื่อง 

  3. เครื่องสํารองอาจารย ที่ละ    2 เครื่อง พรอมเครื่องพิมพเลเซอร 



รายงานประจําปการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

67 

 1.3 การใหบริการดานอื่นๆ ดังนี้ 

  1. ดูแลหองเรียนที่ใชทั้งคอมพิวเตอร และโปรเจคเตอร ทาพระจันทร จํานวน 6 หอง อาคารเดือน บุนนาค 

จํานวน 6 หอง และอาคารกลุมอาคารสังคมศาสตร ศูนยรังสิต อีกจํานวน 6 หอง 

  2.  การบริการใหพื้นที่เก็บขอมูลบน Server (ในอนาคตอาจจะจัดสรรพื้นที่เก็บขอมูลในระบบเครือขาย   

ใหมากขึ้น) แบงเปน 

   -  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  พื้นที่เก็บขอมูล   8 MB. 

   -  สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และผูชวยวิจัย พื้นที่เก็บขอมูล 24 MB. 

   - สําหรับอาจารย และเจาหนาที่  พื้นที่เก็บขอมูล 50 MB. 

  3. บริการเก็บขอมูลในระบบ สําหรับเอกสารงานสอนของคณาจารย รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา 

  4. การใหบริการ Intranet โดยสามารถใชขอมูลรวมกันของคณะฯ เพื่อประโยชนของทุกสายงานที่สําคัญ

ผูบริหารสามารถเขาถึง และนําขอมูลไปใชไดรวดเร็วขึ้น 

  5. บริการใหพื้นที่เก็บเมลเพิ่ม เปนคนละ 200 MB. พรอมกับโปรแกรมสําหรับตรวจจับไวรัสในเมล 

(@econ.tu.ac.th) 

  6. ใหบริการพิมพงานดวยเครื่องพิมพแบบเลเซอร หนวยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมกระดาษ และหมึกพิมพ

เพื่อรองรับการใชงาน และใชโปรแกรม Pcounter เขามาชวยควบคุมการพิมพ โดยกําหนดจํานวนหนาพิมพของผูใช          

ตามความเหมาะสม ในระหวางปมีการพิมพเกินกวาที่กําหนดให คิดคาบริการหนาละ 2 บาท ซึ่งมีขอกําหนด คือ 

   - นักศึกษาปริญญาตรี กําหนดใหพิมพออกเลเซอร 200 แผนตอปการศึกษา 

   - นักศึกษาปริญญาโท กําหนดใหพิมพออกเลเซอร 500 แผนตอปการศึกษา 

   - นักศึกษาปริญญาเอก กําหนดใหพิมพออกเลเซอร 500 แผนตอปการศึกษา 

   - ผูชวยอาจารย  สามารถพิมพไดเมื่ออาจารยโอนโควตาการพิมพสวนตัวให 

ซึ่งทางหนวยฯ จัดใหตามความประสงคของอาจารยแตละทาน 

   - อาจารย และเจาหนาที่ กําหนดหนาพิมพออกเลเซอร 6,000 แผนตอป 
 

2. ดานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย 
 

 2.1 การจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณเพิ่มเติม 

  โครงการคอมพิวเตอรไดดําเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ โดยไดรับอนุมัติ          

จากงบประมาณปงบประมาณ 2552 ถึงปงบประมาณ 2553 ดังนี้ 
 

รายการ ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 

- เครื่อง Server (เครื่อง) 2 2 

- เครื่องคอมพิวเตอร (เครื่อง) 30 50 

- Injection Power (ตัว) - 5 

- Printer (เครื่อง) 2 7 

- DVD (ชิ้น) 15 - 

- จุดแลนเพิ่มเติมชั้น 5 (จุด) 6 - 

- KVM Switch (ตัว) 1 - 
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รายการ ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 

- RAM (ชิ้น) 20 5 

- Hard Disk 160 และ 320 GB. (ตัว) 11 5 

- หมึกเลเซอร (กลอง) 81 56 

- กระดาษ (รีม) 700 600 

- ตลับเทปแบคอพั (ตลับ) - 24 

- Switch Fiber พรอมอุปกรณ (ตัว) 1 - 

- Switch Cisco (ตัว) 1 - 

- LAN Card (ชิ้น) 4 2 

- ถานเมนบอรด (กอน) - 30 

- แผนรองเมาส (แผน) - 60 

- SCSI (ตัว) 1 - 

- UTP Cable ยาว 3, 5, 7, 10 เมตร (เสน) 42 72 

- หนังสือคูมือโปรแกรม (เลม) 12 8 

- Wireless LAN อาคารวาย (จุด) 6 - 

- เครื่องปรับอากาศ 30000 BTU. (ตัว) 1 - 
 

 2.2 การพัฒนาระบบ Network 

  1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขายที่ทาพระจันทร และที่อาคารเดือน บุนนาค ศูนยรังสิต เปนระบบ 

Windows 2003 Server ทําใหระบบเครือขายมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนระบบที่จะใชควบคุมการใชงาน 

Internet และ Email เพื่อใชรองรับแกนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะเศรษฐศาสตร 

  2. เพิ่มจุด Wireless LAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการติดตอเขามาในระบบของคณะฯ หลังจาก      

การปรับปรุงตึกคณะฯ ที่ทาพระจันทร เพ ิ่มอีกจํานวน 20 จุด 

  3. เครื่องลูกขายเปนระบบปฏิบัติการ Windows XP ใชงานรวมกับระบบ Windows 2003 Server เพื่อ

พัฒนาระบบเครือขายใหทันกับเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพ พรอมติดตั้งโปรแกรมตรวจจับไวรัสสําหรับเครื่องลูกขาย    

ในหองคอมพิวเตอร เพื่อลดปญหาในการปฏิบัติงานดูแล 

  4. เปดหองคอมพิวเตอร อาคารวาย โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรใหมทั้งหมด จํานวน 45 เครื่อง   
 

 2.3 การพัฒนาดาน Software 

  การจัดซื้อ Software หนวยคอมพิวเตอรไดดําเนินการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใชงาน และ

ใหบริการเพิ่มเติม ดังนี้ 

  Trend Micro Server : โปรแกรมตรวจจับไวรัสสําหรับเครื่องแมขาย 

  Trend Micro (80 Users) : โปรแกรมตรวจจับไวรัสสําหรับเครื่องลูกขายในหองคอมพิวเตอร 

  Pcounter  : โปรแกรมสําหรับควบคุมการพิมพ 

  Kiwi Syslog  : โปรแกรมสําหรับเก็บขอมูลจราจรเพื่อรองรับ พรบ. คอมพิวเตอร 

  NOD32   : โปรแกรมตรวจจับไวรัสสําหรบัเครื่องลูกขายในหองคอมพิวเตอร 
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3. สรุปสถิติการปฏิบัติงาน และทรัพยากร 
 

ทาพระจันทร ศูนยรังสิต 
รายการ 

2552 2553 2552 2553 

1. จํานวนคอมพิวเตอรทั้งหมด (เครื่อง) 110 110 64 64 

2. จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 95 95 45 45 

3. จํานวนนักศึกษาที่เขาใช (คน) 912 912 500 500 

4. จํานวนชั่วโมงการใหบริการใน 1 ปการศึกษา 3,384 3,180 2,112 2,112 

5. จํานวนวัน 312 296 264 264 

6. จํานวนเจาหนาที่คอมพิวเตอร (คน) 2 4 2 2 

7. จํานวนจุดเครอืขาย (จุด) 285 285 177 177 

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

9. จํานวนการพิมพของนักศึกษา (แผน) * 282,625 1,032, 613 - - 

 * ขอมูลรวม BE และรังสิต 

 
ดานการใหบรกิารหองสมุด 

 

 หองสมุดปวย อึ๊งภากรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหบริการในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1. บริการยืม-คืนหนังสือ 

 หองสมุดเปดใหบริการยืม - คืนหนังสือทั่วไป และหนังสือสํารองดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon Information 

Portal 2.1 สัปดาหละ 6 วัน วันจันทร - วันศุกร เวลา 8.00 น. - 19.00 น. และวันอาทิตย เวลา 9.00 น. - 16.00 น. โดยมีสถิติ

การใหบริการที่สําคัญ ดังนี้ 

   จํานวนผูใชหองสมุด   63,904 คน 

   จํานวนหนังสือยืมออก   30,558 เลม 

   จํานวนหนังสือทั้งหมดของหองสมุด  69,130 เลม 

   จํานวนหนังสือรับเขา / ป     1,070 เลม 

   จํานวนวารสารรับเขา /ป        905 ฉบับ 

 นอกจากนี้ ยังใหบริการยืมระหวางหองสมุด และบริการถายเอกสาร ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง

การยืมจากตางประเทศในกรณทีี่ผูใชตองการ 

 

2. บริการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูล 

บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลตางๆ  ดังนี้ 

 2.1 ฐานขอมูลบรรณานุกรมของสํานักหอสมุด  (TUDB Database) เปนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ               

ทุกประเภทของหองสมุดทุกแหงที่ สังกัดสํานักหอสมุด  สามารถสืบคนโดยผานเครือขายอินเทอร เน็ตที่ เว็บไซต 

http://search.library.tu.ac.th 

 2.2 ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร และหนังสือพิมพของหองสมุดทุกแหงที่สังกัดสํานักหอสมุด สามารถสืบคน            

โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต http://index.library.tu.ac.th 
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 2.3 ฐานขอมูลออนไลน EconLit ใหขอมูลทางบรรณานุกรม และเนื้อหาเต็ม (Full Text) ของสิ่งพิมพ                   

ทางเศรษฐศาสตร ทั้งที่เปนวารสารวิชาการ หนังสือ และรายงานการวิจัยของตางประเทศ ตั้งแต ป ค.ศ.1969 - ปจจุบัน 

 2.4 ฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สํานักหอสมุดบอกรับ เชน Academic Search Premier, Business Source 

Complete, CINAHL Plus with Full Text, Communication & Mass Media Complete, JSTOR, NEWSCenter เปนตน   

2.5 ฐานขอมูลออนไลนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ เพื่อใหสถาบันการศึกษาของรัฐ      

ไดใชงานรวมกัน ไดแก ABI/Inform Academic Search Elite, ACM Digital Library, Education Research Complete, 

H.W. Wilson, IEEE/IEE Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertations & Theses, ISI Web of Science, 

ScienceDirect, Springerlink-journal 
 

3. บริการอื่นๆ ไดแก 

 3.1 บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง  

 3.2 บริการแนะนําการใชฐานขอมูลที่ใหบริการในหองสมุด 

 3.3 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

 3.4 บริการดรรชนีวารสาร 
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ผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 คณะเศรษฐศาสตรกําหนดตัวบงชี้คุณภาพในองคประกอบทั้ง 9 ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งตัวบงชี้

คุณภาพของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) และตัวบงชี้เอกลักษณของคณะเศรษฐศาสตร (คณะฯ) ประกอบดวย 

  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และผลการดําเนินการ 

  องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 

  องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

  องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 
คะแนนประเมนิ 
ตัวบงช้ีทั้งหมด 

ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 3.00 ดีมาก 

2. การเรียนการสอน 2.50 ดี 

3. กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 3.00 ดีมาก 

5. การบรกิารวิชาการแกสังคม 2.83 ดีมาก 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 ดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ 2.73 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.33 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 
ผลการประเมินอยูในระดับ 

2.72 
 

 
ดีมาก 
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แผนการดําเนินงานในอนาคต 
 

 การดําเนินงานระยะสั้น 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณ ใหสามารถสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน กําหนด

เปาหมายอางอิงตามตัวบงชี้ของ ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

และการประเมินผล โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบใหมีความรูความเขาใจ และความสามารถดําเนินการไดตาม 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 ตลอดจนอยูในระหวางการพัฒนานําระบบติดตาม และประเมินผลที่ไดรับมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน    

ของคณะฯ ในรอบปงบประมาณตอไป 
 

 การดําเนินงานระยะยาวในอนาคต 
 

 คณะเศรษฐศาสตรไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดการศึกษาในอนาคตของคณะเศรษฐศาสตร 

ซึ่งคณะทํางานฯ ไดจัดทําสรุปแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาในอนาคตของคณะเศรษฐศาสตร โดยคณะทํางานฯ ได

ศึกษา วิเคราะหใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของคณะเศรษฐศาสตร เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 

 ในปการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตรไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา 10 คณะเศรษฐศาสตร (ฉบับที่ 11 

ชวงป พ.ศ. 2555 - 2564) ซึ่งคณะทํางานฯ มีหนาที่ ดังนี้ 

 1) ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร 

 2) ศึกษา และวิเคราะหทิศทางเพื่อกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร 

 3) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนพัฒนา 10 ป คณะเศรษฐศาสตร ที่ประกอบดวยแนวทางปฏิรูปองคกร   

โครงสรางองคกร การจัดการบริหารองคกร การบริหารและจัดสรรทรัพยากร ทั้ง 2 วิทยาเขต เพื่อใหสอดคลอง และสนับสนุน

กับวิสัยทัศนของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีผลทําใหบรรลุพันธกิจขององคกร 

 4) ใหมีอํานาจในการขอขอมูลจากฝาย แผนก หนวยงาน และคณะทํางานตางๆ ของคณะฯ เพื่อใหนํามาซึ่ง

ประโยชน และบรรลุภารกิจหนาที่ดังกลาว 

 5) สามารถเชิญบุคคลตางๆ มาใหขอมูล ความคิดเห็น ที่เปนประโยชนตอการทํางาน หรือประกอบการพิจารณา  

โดยอาจจัดการรับฟงขอมูล และความคิดเห็นในลักษณะการระดมสมอง  รวมทั้งการนําเสนอประเด็นที่ตองการ         

ความเห็นจากคณาจารย และ/หรือ นําเสนอความกาวหนาของการศึกษาตอที่ประชุมคณาจารย เพื่อรับฟงความเห็น         

ตามโอกาสอันสมควร 

 6) เสนอผลการศึกษา และขอเสนอเบื้องตนตอที่ประชุมคณาจารย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 

 7) เสนอแผนพัฒนา 10 ป คณะเศรษฐศาสตร ตอคณบดี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 
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