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สารจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 

 
 
               จากสถานการณ์การเริ่มต้นของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และการที่สังคมไทยยังไม่ตระหนักถึงความรู้ที่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทีมผู้บริหารตามวาระในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จึง
ส่งผลให้ ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่มีความท้าทายต่อการด าเนินงานของ
คณะเศรษฐศาสตร์อย่างมาก ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และการจัดหาเงินทุนวิจัย รวมทั้งการให้บริการสังคม และการบริหาร
จัดการภายในคณะ โดยมีการงดการใช้พื้นที่ การจ ากัดจ านวนบุคลากรใน

การเข้าปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ อีกทั้ง ยังมีการเลื่อนการจัดงานต่าง ๆ ที่ต้องมีการ

พบหน้ากันในลักษณะการประชุมแบบ On-Site จ านวนมาก  
อย่างไรก็ตาม ในความท้าทายนี้ การได้รับความร่วมมือและความเสียสละจากคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการทุกท่าน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับตัวให้เกิดการพัฒนาทั้ งในด้านการ
เรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ความดูแลนักศึกษาทั้งในด้านความช่วยเหลือด้าน
การเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ าเป็น และการติดต่อประสานงานเมื่อบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อโควิดให้
ได้รับการรักษาและฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อให้เอ้ืออ านวยต่อการท างานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อการด าเนินการใน
ด้านหนึ่งที่ลดลงไปถือเป็นโอกาสและมีเวลาให้ทีมผู้บริหารให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อน ามา
ปรับใช้ในการท างานให้กับคณะด้วย 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 นี้มีจ านวนไม่น้อยกว่าสถานการณ์ปกติ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้
ถึงความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อคณะของชาวเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทุกคน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
การท าให้คณะเป็นที่ท างานที่น่าอยู่ มีชื่อเสียง เป็นคณะที่มีนักศึกษาต้องการเข้ามาเรียนมากขึ้น และเป็นที่พึ่งของ
สังคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม  

ในฐานะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในการมีส่วนร่วมกับการก้าวไปข้างหน้าของ
คณะ และความเสียสละในการสร้างสรรค์ผลงานในสถานการณ์ที่ยากล าบาก และเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยในปี
การศึกษานี้ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ) 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
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⓵  27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองก่อตั้งขึ้น 
ในระยะแยกเปิดสอนระดับปริญญาตรีเพียงสาขาเดียวคือ 
สาขานิติศาสตร์ ได้รับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต (ธ.บ.) ใน
ภาค 5 และภาค 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต  
มีวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ 2 วิชา คือ วิชาเศรษฐศาสตร์ และ
วิชาลัทธิเศรษฐกิจ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค 
เป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นคนแรก 
 

⓶  พ.ศ. 2492 

           วันที่ 14 มิถุนายน 2492 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตรบัณฑิต และเปลี่ยน
โครงสร้างโดยการจัดตั้งคณะจ านวน 4 คณะ ประกอบด้วย  
คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
และคณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นคณบดี
คนแรก และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 ศาสตราจารย์   
ขุนประเสริฐศุภมาตรา ได้รับการแต่งตั้ ง เป็นคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
 

⓷  กันยายน พ.ศ. 2507 

           ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ารับต าแหน่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงได้ด าเนินภารกิจ
ส าคัญ คือ การสร้างอาจารย์ประจ า โดยการขอ
ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเพิ่ม ติดต่อหาทุนศึกษา
ต่อต่างประเทศ หาอาจารย์ชาวต่างประเทศมา
ช่วยงาน และช่วยวางหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ 

⓸  พ.ศ. 2508 

           เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคค่ า 
        พ.ศ. 2509 
           ประกาศใช้หลักสูตรปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ที่ ได้
มาตรฐานหลักสูตรแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา 
คือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร 
และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

ประวัติความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
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⓹ พ.ศ. 2512

เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต รป ริญ ญา โ ท เ ศ รษ ฐศาสตร์
ภ าษาอั ง กฤษ  ซ่ึ ง เป็ นหลั ก สู ต รนานาชาติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทย 
        พ.ศ. 2515 
    เปิดสอนภาษาอังกฤษของโครงการปริญญาตรี ส าหรับ
นักศึกษาภาคภาษาไทย โดยสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
จ านวน 8 วิชา เป็นภาษาอังกฤษ 

⓻ พ.ศ. 2554

ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
        พ.ศ. 2557 

        คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการก่อตั้งครบรอบ 65 ปี 

⓼ พ.ศ. 2558

จัดโครงการร าลึก 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มิถุนายน 2562

       ครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 70 และจัด
งานเดิน-วิ่ง 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

⓺ พ.ศ. 2536

เปิดโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยสอน
เป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา 
        พ.ศ. 2540 

       เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ 
        พ.ศ. 2545 

       เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ภาคภาษาไทย ที่ศูนย์รังสิต 
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วสัิยทัศน ์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเป็นที่ยอมรับ  

และร่วมน าการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งอยู่ใน
อันดับที่ 201-250 ของ QS World University Rankings by Subject 

“Economics and Econometrics” 
 

ค่านิยม 

“เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมน าสังคม” 
 

พันธกจิ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สามารถ 

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับสังคม 
 

2. ผลิตงานวิชาการ และงานวิจัยท่ีช่วยในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 

3. ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับสังคม 
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คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 ในการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร์ในด้านการบริหารจัดการศึกษานั้น คณะเศรษฐศาสตร์จะท า
การสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย 
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ   ประธานกรรมการ  
2. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์   กรรมการ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล    กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง  จันวิทย์   กรรมการ 
5. ดร.พิพัฒน์  เหลืองนฤมิตชัย    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร   กรรมการ 
7. นายเจษฎา  สุขทิศ     กรรมการ 
8. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์    กรรมการ 
9. นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ     กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธร  ปีติดล   กรรมการ  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  ศรีพินิจ   กรรมการ  
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  เตชกานนท์  กรรมการ  
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ   กรรมการ  
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  เจริญพร   กรรมการ  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล  กรรมการ  
16. นางวันเพ็ญ  เนตรรุ่ง     เลขานุการ 
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ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ คณบดี  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล  บุนนาค ผู้อ านวยการคณะท างานโครงการปริญญาตรี

 ภาคภาษาไทย  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  แซ่ลี้ ผู้อ านวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
  หลักสูตรนานาชาติ  
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  จันทรโคลิกา ผู้อ านวยการคณะท างานโครงการบัณฑิตศึกษา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  จันทรโคลิกา ผู้อ านวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิณ  อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้า 
  ระหว่างประเทศ (TITLE) 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงศ์กูล ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษิฌา  ทับทิมพรรณ์ ผู้อ านวยการคณะท างานวิเทศสัมพันธ์  
14. อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว ผู้อ านวยการคณะท างานสัมมนา เผยแพร่จัดการ 
  องค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร  สติมานนท์ ผู้อ านวยการคณะท างานประกันคุณภาพ AUN-QA 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ศิวสฤษดิ์ ผู้อ านวยการคณะท างานพัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data 
  และพัฒนาการเรียนการสอน  
17. ศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  พิชัยสนิธ (ตสาริกา) บรรณาธิการวารสาร THAMMASAT REVIEW OF

 ECONOMICS AND SOCIAL POLICY (TRESP) 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จงวนิชย์ บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
19. อาจารย์ อิสร์กุล  อุณหเกตุ บรรณาธิการเศรษฐสาร  
20. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  เตชกานนท์ ผู้แทนอาจารย์ 
21. นางวันเพ็ญ  เนตรรุ่ง เลขานุการคณะ 
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อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย แซ่ลี้   รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(University of Wisconsin-Madison, USA)  (University of British Columbia, Canada) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค 
Ph.D. Agricultural and Applied Economics  M.A. Development Economics 
(University of Wisconsin-Madison, USA)  (University of East Anglia, UK) 
อาจารย์ กุศล เลี้ยวสกุล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลทร แก่นสนัติสุขมงค 
On Ph.D. Study Leave at     Ph.D. Energy and Resources 
University of Western, Australia   (University of California at Berkeley, USA) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เตชกานนท ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ ์
Ph.D. Economics     Ph.D. Agricultural and Applied Economics 
(Hiroshima University, Japan)    (University of Wisconsin-Madison, USA)  
อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว   อาจารย์ ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ 
Ph.D. Economics (The Australian National  On Ph.D. Study 
University, Australia)     Leave at University of The International 
รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ ต้ังติพงศ์กูล  Master and Doctorate in Economic 
Ph.D. Economics     Analysis (IDEA) 
(University of Hawaii at Manoa, USA)   (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain) 
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์  อาจารย์ ณพล สุกใส 
Ph.D. Economics (Southern Illinois   M.A. Economics 
University at Carbondale, USA)   (Thammasat University, Thailand) 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ 
Ph.D. Economics (The Australian National  Ph.D. Regional Science/Regional Economic  
University, Australia)     (Cornell University, USA)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เณศรา สุขพานชิ 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(Michigan State University, USA)   (Indiana University, USA) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ชวะโนทย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดมิศา มุกด์มณี 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(Cornell University, USA)    (Claremont Graduate University, USA) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(University of Kansas, USA)    (George Mason University, USA) 
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อาจารย์ ดร.ถิรภาพ ฟักทอง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี 
M.A. Economics     Ph.D. Economics (The University of 
(Thammasat University, Thailand)   Tennessee at Knoxville, USA)  
อาจารย์ ธนสักก์ เจนมานะ    อาจารย์ ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ 
M.A. Paris School of Economics,   Ph.D. Agricultural Economics 
Ph.D. Candidate Paris School of Economics, France (University of Florida, USA) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธร ปีติดล   อาจารย์ พงศ์พลิน ยิ่งชนม์เจริญ 
Ph.D. Social Study     BSc Economics and MSc Economics 
(University of Oxford, UK)    (University of Manchester, UK) 
อาจารย์ ธันย์ชนก นันทกจิ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร วราศัย 
M.A. Economics     Ph.D. Economics (Erasmus Universiteit 
(Thammasat University, Thailand)   Rotterdam, The Netherlands) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา   อาจารย์ ดร.พนิต วัฒนกูล 
Ph.D. Quantitative Economics   Ph.D. Economics (University of North 
(University of Notre Dame, USA)   Carolina at Chapel Hill, USA)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
Ph.D. Economics (University of North  Ph.D. Economics  
Carolina at Chapel Hill, USA)   (University of Oxford, UK) 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์  อาจารย์ พลอย ธรรมาภิรานนท์ 
Ph.D. Economics (Louisiana State   MSc State, Society and Development 
University and A&M College, USA)   (University of London, UK) 
อาจารย์ นนท์ นุชหมอน    อาจารย์ ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู 
On Ph.D. Study Leave at    Ph.D. Economics 
University of Adelaide, Australia   (Iowa State University, USA) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนต์ ภุมมา   อาจารย์ พิชญ์ จงวัฒนากุล 
Ph.D. – MSc Economics    On Ph.D. Study Leave at 
(The University of Utah, USA)   University of Geogia, USA  
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(University of Kentucky, USA)   (University of Washington, USA) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร  อาจารย์ พีรพัฒน์ เภรีรัตนสมพร 
Ph.D. Land Economy    On Ph.D. Study Leave at 
(University of Cambridge, UK)   University of Warsaw, Poland  
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ   รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(Macquarie University, Australia)   (Hiroshima University, Japan)  
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อาจารย์ เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ  
M.A. Economics     Ph.D. Economics  
(Thammasat University, Thailand)   (University of Hawaii at Manoa, USA) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททา เกิดเรือง   อาจารย์ ศุภนิตย์ ต้ังสง่าศักดิ์ศรี 
Ph.D. Economics     M.A. Economics (Virginia Polytechnic 
(University of Minnesota, USA)   Institute and State University, USA) 
อาจารย์ ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร    ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย ์
M.A. Economics     Ph.D. Energy and Environmental Economics 
(Thammasat University)    (Pennsylvania State University, USA) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิรสุนทร   อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม 
Ph.D. Economics (Australian National  Ph.D. in Economics, National Institute of 
University, Australia)    Development Administration, Thailand  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร สติมานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษิมา ทับทิมพรรณ์ 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(Michigan State University, USA)   (University of Essex, UK) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(University of Nottingham, UK)   (University of York, UK) 
อาจารย์ ลอยลม ประเสริฐศรี    อาจารย์ ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา 
On Ph.D. Study Leave at    Ph.D. of Philosophy (Economics)  
University of East Anglia, UK   Cornell University, USA 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(University of Oxford, UK)    (University of Queensland, Australia) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ศิวสฤษดิ ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิกร นิพภยะ 
Ph.D. Economics (University of North  M.A. Economics 
Carolina at Chapel Hill, USA)   (Thammasat University, Thailand) 
อาจารย์ วานิสสา เสือนิล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท ์
On Ph.D. Study Leave at Australian   Ph.D. Economics, Texas A&M University and 
National University (AUN), Australia   Ph.D. Mathematics, Mahidol University 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก าจร  รองศาสตราจารย์ หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 
M.A. Economics     M.A. Economics 
(Thammasat University, Thailand)   (Thammasat University, Thailand)  
อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
Ph.D. Economics     Ph.D. Economics 
(University of Leicester, UK)    (University of Chicago, UK) 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ิ  Dr. Brian Patrick Kennedy  
Ph.D. Agricultural and Resource Economics  Ph.D. Economics 
(University of California at Berkeley, USA)  (George Mason of University, USA) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย  Dr. Eric Donald Ramstetter 
Ph.D. Development Studies    Ph.D. Economics 
(University of Wales, Swansea UK)   (University of Colorado, USA) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล  Dr. Januar Hakim 
On Ph.D. Study Leave at Australian   Ph.D. of Philosophy in Public Policy, 
National University (ANU), Australia)   Indiana University 
รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาสน์ 
Ph.D. Integrated Sciences 
(Thammasat University, Thailand) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 
Ph.D. Economics (The Australian 
National University, Australia) 
ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 
Ph.D. Regional Sciences 
(University of Pennsylvania, UK) 
อาจารย์ อิสร์กุล อุณหเกตุ 
M.A. Economics 
(Chulalongkorn University, Thailand) 
ศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ 
Ph.D. Economics 
(University of Exeter, UK)  
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กิจกรรมส าคัญ ในรอบปี พ.ศ. 2563 - 2564 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันครบรอบการ
สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 
71 จัดขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  
      คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทน
คณาจารย์และบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และท าบุญพิธี
สงฆ์ ณ วัดตระพัง จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเช้า เพื่อความ
เป็นสิริมงคล 

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ โดยในปีน้ี มีผู้เกษียณ 4 ท่าน ได้แก่  
         1) รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์  
         2) รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
         3) อ.ดร.ธเนศ เมฆจ าเริญ   
         4) นางสมพิศ ศิริประชัย    
      คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบพระคุณส าหรับความทุ่มเทแรงกายและใจที่ 
ทุกท่านได้อุทิศเพื่อคณะฯ ของเรามาโดยตลอด และขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุ
ราชการทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย 
ทั้งปวง สุขภาพแข็งแรงตลอดไป  
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      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา
เศรษฐกิจประจ าปีสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ TEA Annual Forum 2020 
STAYING ALIVE in Covid World อยู่เป็น อยู่รอด ผ่านโควิดไปด้วยกัน โดยถ่ายทอด
ผ่านออนไลน์ Facebook Live: สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และ Youtube 
      ซ่ึงภายในงานจะมีพูดคุยและรับฟังการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 
จาก 4 นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ฟังมุมมองนักธุรกิจ 
และผู้ประกอบการ กับแนวทางการปรับตัวอย่างไร เพื่อประคับประคองให้ธุรกิจอยู่รอด 
และจากบทเรียนโควิด รัฐควรมีการจัด Priority ในการด าเนินนโยบายภาครัฐอย่างไร กับ
ระบบการเมืองที่พึงประสงค์ การจัดระบบเศรษฐกิจสังคมที่เอื้อต่อการสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันหลังยุค COVID และ Risk Management  

        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยยธรรมศาสตร์ จัดงานพิธ ี
ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดดิจิทัลให้แก่
แรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กับ บริษัท ไอทรีไลฟ์ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   
        บันทึกความร่วมมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการตลาดดิจิทัลให้แก่แรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน และผู้สนใจทั่วไปทั้งในรูปแบบเก็บ
ค่าธรรมเนียม และ/หรือการให้บริการแก่สังคมโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม   
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      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กับ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ และ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อ านวยการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
น าโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, ผศ.ดร.ประชา 
คุณธรรมดี, ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล และ ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
ให้การต้อนรับผู้แทนจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เพื่อพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมการท า MOU ร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   
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      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Maharaja Agrasen Instuitute of Management 
Studies, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Thailand and the World 
Economy (TWE) โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ Dr. Sanjay 
Kumar Mangla ต า แ ห น่ ง  Head of Department of Economics, Maharaja Agrasen 
Instuitute of Management Studies เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
และผ่านระบบ Zoom Application 

      เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น าโดย 
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และ ผศ.ชล บุนนาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และเปิดตัวโครงการ Gen C Climate Actions ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. และมหาวิทยาลัยภาคี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับคนรุ่นใหม่บน Digital Platform ที่สนใจ ให้ได้รับ
ความรู้ เกิดความเข้าใจ และน าไปสู่การพัฒนาทักษะ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จัด ณ ทรู ดิจิตอล พาร์ค 
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      เมื่อวันที่  20 และ 21 มีนาคม 2564  คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรม” 
(Innovation) คร้ังที่ 1 โดยมีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่จะพัฒนา
บุคลากรในการคิดและสร้างนวัตกรรมให้ เกิดขึ้นจากผลงานที่
รับผิดชอบอยู่ ซ่ึงจะจัดท านวัตกรรมเป็นผลงานส่วนบุคคล หรือเป็น
ผลงานกลุ่มได้ จัดโดย งานบริหารและธุรการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

      เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว  
ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  



Annual Report 2020 
Faculty of Economics, Thammasat University  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการประจ าปี 
2564 EconTU Symposium คร้ังที่  43 ภายใต้หัวข้อ 
“ก้ าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ ย่ั ง ยืน ” โดยจัดผ่าน 
Facebook Live และ Youtube Live   

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก 
คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และคณะ
เดินทางมามอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ น.ส.อิสรีย์ แสวงศิริผล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง 403 ชั้น 4 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    
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      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
น าโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์คณะ 
และ เจ้าหน้าที่คณะ ร่วมกันส่งมอบอาหารกล่อง 200 ชุด และเคร่ืองดื่มให้กับ
คุณหมอ พยาบาล และจิตอาสา เพื่อเพิ่มก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีด
วัคซีน อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
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ผลงานและรางวัลที่ส าคัญของอาจารย์และนักศึกษา 
 

 อาจารย์ได้รับรางวัล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย ์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี  

เรื่อง “การกระจายตัวของการส่งออก โครงสร้างการกระจายตัว  
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมไทย” 

จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
(รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

และ  
ได้รับโล่รางวัลผู้มผีลงานวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI, Scopus ที่มีค่า Impact Factor  
รวมจ านวนบทความมากที่สุด 

ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 
ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

(นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563)  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ  
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย ์

อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 
ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านส านกังานศูนย์วิจัย 

และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย ์
และ รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ ต้ังติพงศ์กูล 
ได้รับรางวัลสนับสนุนการตพีิมพ์ผลงานทางวชิาการ 

และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่ 1  

ประเภทบทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิีถู่ก
จัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SC Imago Journal Rank) 

จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ ต้ังติพงศ์กูล 
ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/ 

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ชวะโนทย์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล 
ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย 

จากหน่วยงานภายนอก (ประเภทกลุ่ม) 
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นักศึกษาได้รับรางวัล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณฐวัฒน์ จิตรประเสริฐ 
นายพงศ์ภรณ์ จ ารัสวิทยาวงศ์ 

และ นางสาวฐิติยา เจนประดิษฐว์งศ์ 
ได้รับรางวัลที่ 2 (รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1) 

จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาและน าเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันคร้ังน้ี 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องบรรยาย 413 อาคารเรียนรวม SC 3 
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หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 
 

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรภาษาไทย) 
   

  โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา มีการเปิด
สอนรายวิชา การฝึกงาน (ศ.300) รายวิชาการเงินเชิงพฤติกรรม (ศ.434) ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้มี ความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเป็นสถาบันวิชาการชั้นน าของประเทศในระดับ
นานาชาติ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย และการแก้ปัญหาของประเทศ 
และมีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยพันธกิจของ
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น นอกจากการธ ารงความ
เป็นเลิศทางวิชาการเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังมีเป้าหมายต่อการรับใช้สังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skill) อยู่ตลอดเวลา มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน และมีกระบวนการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีอย่างเต็มที่ นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และ
ศาสตร์ด้านอื่น ๆ ในสังคม ท าให้บัณฑิตมีความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

 
 

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

 

เพ่ือให้คุณภาพของนักศึกษา โครงการ B.E. ยังคงอยู่ในระดับแนวหน้า ทางโครงการ B.E. ได้
มุ่งพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และ
เสริมด้วยการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน 
และการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เช่น การเพ่ิมเนื้อหาวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการท างาน และการใช้ชีวิตในอนาคตให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยในรอบปีที่ผ่านมา ได้จัดโครงการอบรมพิเศษในด้านต่าง ๆ เช่น การเขียน Resume, Career Talk, 
Business Etiquette, How to sell yourself, Ms. Office Word/Excel/PowerPoint/Power BI, Digital 
Marketing Workshop, Interview Preparation Session - Finance IB, Endnote for End Users, Data 
Science for Business and Finance Using Python, Interview Preparation for career in TECH 
session, Data science series EIKON, Dash Board และ Power BI 
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  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรภาษาไทย) 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)  
และ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) 

  

  ในปีการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวทาง
ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการควบคุมโรคและการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ไว้  
  จากสถานการณ์ข้างต้นโครงการบัณฑิตศึกษาซึ่งมีการให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาของทุกรายวิชาในรูปแบบ
ออนไลน์ รวมถึงการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตลอดจนการให้ค าปรึกษา และบริการแก่นักศึกษา รวมถึง
คณาจารย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสนับสนุนพันธกิจในการผลิตบัณฑิต
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะ ความรู้ที่ จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาดและสังคม 
 
 

  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
(Master of Business Economics: MBE) 

 

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เปิดการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีเป้าประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และ
การวางแผน พร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยสามารถผสมผสานความรู้ในเชิงการจัดการ
ทั้งด้านธุรกิจ และความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
  ในปีการศึกษา 2562 โครงการ MBE ได้จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัย/การค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกิดจากการวิจัย/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิชาการ และผู้สนใจ อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย และการค้นคว้า
อิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได้ว่าการจัดกิจกรรมการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกลไก
หนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัย/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย     
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จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตบัณฑิต 



Annual Report 2020 
Faculty of Economics, Thammasat University  

 

24 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีรับเข้า 
 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
ไม่สามารถรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ 
แม้ว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จะไม่ได้มีการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งขาเข้าและขาออก แต่ทางหน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ ได้มีการติดต่อประสานงานรับทราบนโยบายกับทางหน่วยวิเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประสานงานกับทางคณะฯ ประสานงานให้ความชัดเจนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและนักศึกษาของคณะฯ 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือจัดการกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
  และแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะท าให้การท างานโครงการแลกเปลี่ยนเผชิญกับความ
ยากล าบาก ทางวิเทศสัมพันธ์ยังคงมุ่งหน้าที่ที่จะรักษาและสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาของคณะฯ ในการไป
แลกเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ตลอดจนรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพ่ือคง
โอกาสให้คณะฯ มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยน สร้างความเป็นสากลให้กับคณะฯ อันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ทุนการศึกษา  
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ อีกทั้งยังได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ แยกประเภท
ได้ดังนี้ 

- ทุนจากคณะเศรษฐศาสตร์  
- แหล่งทุนภายนอกผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ 
- สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
- แหล่งทุนภายนอกผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงจ านวนทุนและงบประมาณที่ได้รับ จากแหล่งทุนต่าง ๆ  
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจ าปีการศกึษา 2563  
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ภาพแสดงจ านวนทุนและงบประมาณท่ีได้รับ จากแหล่งทุนต่าง ๆ  
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีการศกึษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงจ านวนทุนและงบประมาณท่ีได้รับ จากแหล่งทุนต่าง ๆ  
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
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กิจกรรมนักศึกษา 
 

 กิจกรรมนอกหลักสูตรถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้หาประสบการณ์ ได้
สัมผัสความเป็นจริงในสังคม เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งต้องใช้วิชาความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษามาแล้ว
ในระบบการศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนั้น การได้ท ากิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ จึงเสมือนเป็นการเริ่มต้น
ประสบการณ์ชีวิตที่ดีก่อนจะไปสู่การท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลังจากจบการศึกษา  
 นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการ การสร้างจิตส านึกต่อส่วนร่วมและบ าเพ็ญประโยชน์ การมีจิตอาสา การอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม และในด้านการบริหารจัดการขององค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ  
 
ปีการศึกษา 2563  
 

วัน เดือน ปีท่ีจัด ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
3 สิงหาคม 2563 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ช้ันปีท่ี 1 
10 สิงหาคม 2563 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

(หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาต)ิ ประจ าปีการศึกษา 2563 
9 กันยายน 2563  Alumni Career Talk #5 Enterpreneur 
11-13 กันยายน 2563 โครงการรับเพื่อนใหม ่
22 กันยายน 2563 วันพบผู้บริหาร 
23 กันยายน 2563 โครงการศึกษานอกสถานท่ี วิชา ศ.364/ศ.383 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิม 

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวดัปทุมธานี  
9 ตุลาคม 2563 Meet the Dean 
11 ตุลาคม 2563 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะ (ฟุตบอลชั้นปี) 
17 ตุลาคม 2563 Alumni Career Talk #6 Social Impact 
17 ตุลาคม 2563 การค้นคว้าอิสระและการท าวิทยานิพนธ์ 
9-13 พฤศจิกายน 2563 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ (แข่งขันบาสเกตบอล 5 คณะ) 
4, 11 พฤศจิกายน 2563 Business Etiquette 
6, 13 พฤศจิกายน 2563 How to sell yourself 
8, 15, 22 พฤศจิกายน 2563 Microsoft Office Word/Excel/Power Point/Power BI 
10 พฤศจิกายน 2563 โครงการ Econ Back to School 
13 พฤศจิกายน 2563 โครงการแข่งขันตอบปัญหาและน าเสนอบทความวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
15 พฤศจิกายน 2563 โครงการศึกษานอกสถานท่ี วิชา ศ.364/ศ.383 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
19-22 พฤศจิกายน 2563 โครงการศึกษานอกสถานท่ี วิชา ศ.479 ณ จังหวัดล าปาง 
26-27 พฤศจิกายน 2563 โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ 
23 มกราคม 2564 BECC: Digital Marketing 101 Workshop 
24 มกราคม 2564 BECC: Interview Preparation Session – Finance IB 
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วัน เดือน ปีท่ีจัด ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
27 มกราคม 2564 Endnote for End Users 
31 มกราคม 2564 BECC: E-Resume Workshop 2021 
5 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการแข่งขันออกแบบนโยบายสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ระดับ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ครั้งท่ี 1 
6, 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 
และ 20 มีนาคม 2564 

Data Science for Business and Finance Using Python Part 1 

10 กุมภาพันธ์ 2564 Interview Preparation for Career in TECH Session  
15 กุมภาพันธ์ 2564  การสัมมนาออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งท่ี 1 เรื่อง “การใช้โปรแกรมและ

ฐานข้อมูล Eikon, Datastream, Eikon Excel” 
17 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 
17 กุมภาพันธ์ 2564 Data Science Series EIKON 
17, 19, 24 และ 26 
กุมภาพันธ์ 2564 

Microsoft Office Excel Basic 

22 กุมภาพันธ์ 2564 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน ์ชุด “Big Data Series” ครั้งท่ี 2 เรื่อง “CEIC 
CDMNext Training” 

24 กุมภาพันธ์ 2564 P&G Career Day 
19, 24, 26 และ 31 มีนาคม 
2564 

Microsoft Office Excel Intermediate/Advance  

26 มีนาคม 2564  โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ก้าวสู่โลกการท างานอย่างมั่นใจ 
27 มีนาคม – 2 เมษายน 
2564 

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็น กนศ.ศ. 

30 มีนาคม 2564 Work and Life Balance (Club Hourse) 
3, 10, 17, 24 เมษายน  
และ 15 พฤษภาคม 2564 

Data Science for Business and Finance Using Python Part 2 

21 เมษายน 2564 โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร ์โปรแกรม Microsoft Word 
21 และ 23 เมษายน 2564 Microsoft Office Dash Board  
27 เมษายน 2564 โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร ์โปรแกรม Microsoft Power BI 
28 และ 30 เมษายน 2564 Microsoft Office Power BI 
5 พฤษภาคม 2564 โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร ์โปรแกรม Microsoft Excel Advanced  
7 มิถุนายน 2564 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน ์ชุด “Big Data Series” ครั้งท่ี 3 เรื่อง “การใช้

ฐานข้อมูล EMIS เพื่อท างานวิจัยและการเรียนการสอน” 
4 กรกฎาคม 2564 การท าวิทยานิพนธแ์ละการค้นควา้อิสระ 
4 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการส าหรบัปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเตรียมความพร้อม

ส าหรับการท าการค้นคว้าอิสระ, วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษารหัส 63 (รุ่นที่ 24) ของ
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และนักศึกษารหัส 62 ของโครงการบณัฑิตศึกษา 
ส าหรับปีการศึกษา 2564 
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     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวัน
พบผู้บริหาร (Meet the Dean) ประจ าปีการศึกษา 2563 
เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 ณ คอมมอนรูม ชั้น 1 อาคารเดือน 
บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้บริหารของคณะฯ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การท า
กิจกรรม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

     โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
เมื่อวันท่ี 9-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารยิม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของกีฬา รู้จักการมีน้ าใจ คือ  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
อีกท้ังเพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยและทักษะทางกีฬาของนักศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โครงการรับเพื่อนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันท่ี 11-13 กันยายน 2563 โดยวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ใหม่ และกระตุ้นให้นักศึกษาภายในคณะฯ ท ากิจกรรม
และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ อีกท้ัง เพื่อฝึกให้
นักศึกษาได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 

     โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะ (แข่งขันฟุตบอลระหว่างชั้นปี ) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2563 โดยวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาภายในคณะ และเพื่ อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของกีฬา รู้จักการมีน้ าใจนักกีฬา คือ รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกท้ังเพื่อ
สร้างสุขพลานามัยและทักษะทางกีฬาของนักศึกษา 
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     โครงการ Econ Back to School ประจ าปีการศึกษา 2563 
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ในโถงงานอนามัย อาคารเรียน
รวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และเพื่อแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีของสมาชิกชมรม Econ Band และเป็นการฝึกฝน
การเล่นดนตรีให้เกิดความช านาญยิ่งขึ้น อีกท้ัง เพื่อเป็นพื้นท่ีให้
นักศึกษาและกลุ่มโต๊ะคณะเศรษฐศาสตร์ได้ขายของสร้างรายได ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          โครงการแข่งขันตอบปัญหาและน าเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องบรรยาย SC 413 อาคารเรียนรวม SC 3 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ท้ังภาคทฤษฎีและการน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการแข่งขันน าเสนอบทความวิจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ต่อสาธารณชน อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ด้านวิเทศสัมพันธ ์
  

 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญด้านวิเทศสัมพันธ์ ในรอบปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 
 

 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

1. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ CU-NTU-TU Trilateral Workshop in Economics 
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 และ ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีคณาจารย์จากคณะ
เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ Nanyang 
Technological University (NTU) เข้าร่วมการประชุมวิชาการแบบออนไลน์ 
 

 
 
 
      
 

 
 
 
 
 

2. Graduate School of Economics Kyoto University, Japan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดบั
คณะ ได้จัด Online Workshop เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย และเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2564 ได้มีนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาจ านวน 4 คน ได้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในงาน Workshop 

 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 (National Conference of Economicsts: NCE)  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง
โปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์รวม 8 สถาบัน โดยมีคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และอีก 9 สถาบัน เข้าร่วมน าเสนอบทความและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องสัมมนาย่อย 

 

4. ทุนการศึกษาที่วิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบประสานงาน ในปีการศึกษา 2563 คือ ทุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มธ. จ านวน 3 ทุน 
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 ด้านประชาสัมพันธ์  
 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
และโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ในงานปฐมนิเทศ  
 
 
   

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2. การอัปเดตข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนบน Website คณะเศรษฐศาสตร์ ให้นักศึกษาได้สมัครเข้า

ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทั้งของคณะเศรษฐศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้พร้อมที่จะรับโอกาสที่จะ
อาจจะมีในปีการศึกษาหน้า 
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3. ริเริ่มออกแบบสื่อต่าง ๆ และจัดท า ECON HOME วารสารรายเดือนเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร 
ฉบับแรกเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นเดือนเดียวกับวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญ
เกี่ยวกับบุคลากรในเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ การจัดงานสัมมนา ผลงานของบุคลากรในคณะ ที่ได้น าลง Facebook 
ของคณะ ซึ่งทางวิเทศสัมพันธ์ ตั้งใจให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะมีช่องทางในการ
รับทราบข่าวสารของกันและกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ของคณะในแง่มุมของชุมชน 
ที่มีผู้คน ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การต้อนรับผู้แทน และการไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
เดินทางได้ ดังนั้นจึงไม่มีผู้แทน หรือองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน หรือคณะเดินทางไปเยี่ยม
เยียนและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ ในรอบปีการศึกษา 2563 
 
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศที่เป็นคู่ความร่วมมือ  
  

ประเทศที่มีความร่วมมือ (MOU) 

อังกฤษ 
 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ กับ University of East Anglia, UK 
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การวิจัย 
 

  การอุดหนุนการวิจัย   

คณะเศรษฐศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมงานวิจัย การจัดตั้งกลุ่มวิจัย ที่น าไปสู่การขยายพรมแดนขององค์
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนงานวิจัยเพื่อการจัด
สัมมนาวิชาการประจ าปีที่อาจารย์ได้จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอในการจัดสัมมนาวิชาการประจ าปีของคณะ โดยจัด
สม่ าเสมออย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นประเพณีที่ให้โอกาสอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานวิจัยที่ตอบปญัหาที่
ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสาธารณชน 
 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2563 

จ านวน  งบประมาณ (บาท)  

งานวิจัยพ้ืนฐาน และงานวิจัยเชิงนโยบาย 3 โครงการ 1,042,500 

กลุ่มวิจัย (Research Cluster) 4 กลุ่มวิจัย 3,593,500 

งานวิจัยเพื่อการจัดสัมมนาวิชาการประจ าปี* - - 

 หมายเหตุ *งานวิจัยเพื่อการจัดสัมมนาวิชาการประจ าปี อนุมัติทุนวิจัยงบประมาณในปี 2564 

 
รายชื่องานวิจัยพ้ืนฐาน และงานวิจัยเชิงนโยบายที่ได้รับทุนอุดหนุนปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 

1. โครงการวิจัย “สหภาพแรงงานจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกจ้างมากขึ้นในสถานประกอบการที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์สูงหรือไม่” (Can Trade Union be Trusted in More Ethnically Diverse Workplaces?) 
ขอรับทุนโดย อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 12 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา (3 ธันวาคม 
2562 – 2 พฤศจิกายน 2563) งบประมาณ 282,500 บาท 

2. โครงการวิจัย “การรวมความเสี่ยงด้านเครดิตและด้ านตลาดส าหรับการลงทุนในหุ้นกู้ เอกชน” 
(Integrated Credit and Market Risk of A Corporate Bond Portfolio) ขอรับทุนอุดหนุนโดย ผศ.ดร.รุ่งนภา  
โอภาสปัญญาสาร ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 12 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา (31 มกราคม 2563 – 30 
มกราคม 2564) งบประมาณ 360,000 บาท 

3. โครงการวิจัย “ยุติธรรมทัศน์กับความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย” ขอรับทุนอุดหนุนโดย ผศ.วีระวัฒน์   
ภัทรศักดิ์ก าจร ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา (1 กรกฎาคม 2563 – 30 
เมษายน 2564) งบประมาณ 400,000 บาท 
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รายชื่อกลุ่มวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
1.  ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีที่ 1 (15 มกราคม 2563 – 14 มกราคม 2564) งบประมาณด าเนินการ 984,000 บาท 
2.  ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ าและนโยบายสงัคม (Center for Research on Inequality and Social Policy 

(CRISP))  โดย ผศ.ดร.ธร ปีติดล ระยะเวลาด าเนินงาน ปีที่ 1 (15 มกราคม 2563 – 14 มกราคม 2564) งบประมาณ
ด าเนินการ 990,000 บาท 

3.  กลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน ( International Competitiveness Research Cluster) โดย  
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ระยะเวลาด าเนินงาน ปีที่ 1 (15 มกราคม 2563 – 14 มกราคม 2564) งบประมาณ
ด าเนินการ 919,500 บาท 

4.  กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา (Human Resources, Innovation and 
Development Economics, HIDE) โดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ระยะเวลาด าเนินงาน ปีที่ 1 (15 มกราคม 
2563 – 14 มกราคม 2564) งบประมาณด าเนินการ 700,000 บาท 
 
  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ซึ่ง
ปรากฎชื่ออยู่ในประกาศคณะว่าด้วยการจัดแบ่งล าดับชั้นคุณภาพ (Tier) ของวารสารวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2559 

 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2563 

จ านวน (บทความ) งบประมาณ (บาท) 

การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารนานาชาต ิ 2 บทความ 40,000 

 
  บทความ Discussion Paper Series  

บทความที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะให้รับเป็น Discussion Paper Series เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 7 บทความ 

 

ประเภท ปีงบประมาณ 2563 

บทความ Discussion Paper Series  7 บทความ 

 
 
 
 
 
 



Annual Report 2020 
Faculty of Economics, Thammasat University  

 

36 

  วารสาร Thailand and The World Economy  

 1. วารสาร Thailand and The World Economy ได้เผยแพร่วารสาร จ านวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 37/1 – 
38-/1 ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TER 
 2. วารสารฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยใน
ฐานข้อมูล Scopus ในปี 2564 และ 2565 
 3. วารสารฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ระบบ Submission Online ใหม่ โดยใช้ระบบ Editorial Manager 
(EM) 
 4. วารสารฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อพัฒนางานด้านวารสาร ดังนี้  

 4.1  ประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ในวันที่ 9 มกราคม 2563 
 4.2  ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่13 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 
 4.3  ประชุม TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phase 1-2 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 
 4.4  โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus คร้ังที่ 3 ในวันพุธ        
                   ที่ 9 ธันวาคม 2563 

 5. วารสารฯ ได้ด าเนินการความร่วมมือกับ Maharaja Agrasen Institute of Management Studies โดย
มี พิ ธี ล งนาม  MOU เ มื่ อ วั นที่  1 7  มี น าคม  2564  เพื่ อ จั ดกา รประชุ ม วิ ช ากา ร  MAIMS for organizing 
the MAIMS 6th ICON 2021 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 
 

  วารสารระดับนานาชาติ 

 วารสาร Thammasat Review of Economic and Social Policy (TRESP) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการเชิงนโยบาย (Policy-oriented research) ที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ที่ส าคัญในประเทศไทยและในต่างประเทศ ที่มีนัยต่อประเทศไทยหรือต่อภูมิภาคเอเชียโดยรวม ซึ่งมีรูปแบบเป็น
วารสารระดับ เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ 
   ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
   ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

โดยตีพิมพ์ฉบับละ 3-5 บทความ และในบางฉบับอาจมีบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Intensive interview) ผู้ปฏิบัติ
และผู้ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องในขณะนั้นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2563 

จ านวน (บทความ) 

การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาต ิ
  - ปีท่ี 5 เล่มที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2562)  
  - ปีท่ี 6 เล่มที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2563) 

 
3 บทความ 
3 บทความ 
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บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) 
 
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ (ร่วมกับ Osama Ahmed และ Sameh A.M. Abdel-Salam). (2020). “Measuring the 
Economic Performance of Mixed Crop- Livestock Farming Systems in Egypt” , New Medit, Volume 19, Issue 
2, Pages 133-145. 
 
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ (ร่วมกับ Tanapong Potipiti และ Thanee Chaiwat). “Media and Cheating: An Experimental 
Study in Thailand”, Southeast Asian Journal of Economics, Volume 8, Issue 1, Pages 21-37. 
 
รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์. (2020). “Bank Risk-Taking Behavior during a Prolonged Low Interest Rated Era: 
The Case of Thailand”, Journal of Economics and Management Strategy, Volume 7, Issue 2, Pages 125-139. 
 
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์. (2020). “Effectiveness of Industrial Policy on Firm 
Productivity:  Evidence from Thai Manufacturing” .  Asian- Pacific Economic Literature, Volume 34, Issue 2, 
Pages 39-63. 
 
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์. (2020). “Export Diversification, Margins and Economic Growth at Industrial Level: 
Evidence from Thailand”. World Economy, Volume 43, Issue 10, 1 October 2020, Pages 2674-2722. 
 
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ (ร่วมกับ Truong Thi Ngoc Thuyen และ Eric D. Ramstetter). (2000). “Trade Protection 
and Productivity Differentials between Multinationals and Local Firms in Vietnamese Manufacturing” . 
Journal of Southeast Asian Economies, Volume 37, Number 3, Pages 251-569. 
 
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ . (2020). “Carbon Pricing and International Competitiveness for Thailand and 
ASEAN”, Thammasat Review of Economic and Social Policy, Volume 6, Number 2, Pages 34-76. 
 
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา (ร่วมกับ Ming-Lang Tseng, Anthony S.F. Chiu และ Gang Liu). “Circular Economy 
Enables Sustainable Consumption and Production in Multi- level Supply Chain System” .  Resources, 
Conservation and Recycling, Volume 154, Article 104601. 
 
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา  (ร่ วมกับ Jutamas Wongkantarakorn และ Chaiyuth Padungsaksawasdi) .  (2000) . 
“ Impacts of Corporate Governance on Stock Liquidity:  A Panel Quantile Regression” .  Thailand and the 
World Economy, Volume 38, Number 3, Pages 24-39. 
 
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา (ร่วมกับ Chun Wei R. Lin, Mintsung Chen, Minglang Tseng และ Helen Xu. (2020). 
“ Multi- Objective Production Programming to Systematic Sorting and Remanufacturing in Second-Hand 
Clothing Recycling Industry”. Symmetry, Volume 12, Issue 7, Article number 1161. 
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ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  (ร่วมกับ Hao Wu). (2020). “What Drives the Carbon Price? - An Empirical 
Analysis of Chinese Emission Trading Scheme” .  IOP Conference Series:  Earth and Environmental Science, 
Volume 563, Issue 1, Article number 012015.  2020 2nd International Conference on Resources and 
Environment Sciences, ICRES 2020; Virtual Online; ; 18 May 2020 through 20 May 2020. 
 
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ (ร่วมกับ Amornrat Luenam). (2020). “Modelling and Analyzing Spatial Clusters of 
Leptospirosis Based on Satellite- Generated Measurements of Environmental Factors in Thailand during 
2013-2015”, Geospatial Health, Volume 15, Issue 2, 2020, Article number 856, Pages 217-224. 
 
ผศ.ดร . ณัฐพงษ์  พัฒนพงษ์  ( ร่ วมกับ  Piyanon Haputta,  Thapat Silalertruksa,  Athikom Bangviwat,  Trakarn 
Prapaspongsa และ Shabbir Hussaini Gheewala). (2020). “Sustainability Analysis of Bioethanol Promotion in 
Thailand Using a Cost- benefit Approach” , Journal of Cleaner Production, Volume 251, Article number 
119756. 
 
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล (ร่วมกับ Pimwilai Kijjanapanich). (2020). “Monopoly Pricing and Eco-Labeling 
Signaling”, Thailand and the World Economy, Volume 38, Number 2, Pages 23-40. 
 
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (ร่วมกับ Kamal Chapagain และ Somsak Kittipiyakul). (2020). “Short-term Electricity 
Demand Forecasting: Impact Analysis of Temperature for Thailand”. Energies, Volume 13, Issue 10, Article 
number 2498. 
 
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ ์(ร่วมกับ Polin Wu). “Capturing the Order Imbalance with Hidden Markov Model: A Case 
of SET50 and KOSPI50”. Asia-Pacific Financial Markets, Volume 27, Issue 1, Pages 115-144. 
 
 

บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) 
 
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ. (2563). “ความเหลื่อมล ้าเชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุ: นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ
ระดับชาติ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี 40, ฉบับท่ี 3, หน้า 1-14. 
 
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ. (2563). “นโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุ”, 
วารสารพัฒนาสังคม, ปีท่ี 22, ฉบับท่ี 1, หน้า 1-21. 
 
รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์. (2020). “พฤติกรรมความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในช่วงอัตราดอกเบี ยต่้าต่อเนื่อง: กรณี
ประเทศไทย”. Journal of Business, Economics and Communications, Volume 15, Issue 3, Pages 112-132. 
 
รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์. (2563). “อคติในคดีละเมิดและการแก้ไข: มุมมองจากเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม”, วารสาร
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1, หน้า 173-194. 
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รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง (ร่วมกับ จินตวัฒน์ ศิริรัตน์). (2563). “โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน: โอกาสของการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารไทยคดีศึกษา, ปีท่ี 17, ฉบับท่ี 2, หน้า 50-80. 
 
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น. (2563). “เงินหยวนดิจิทัลกับยุทธศาสตร์จีนในหลังยุคโควิด-19”. เอเชียปริทัศน,์ ปีท่ี 41, ฉบับ
ที่ 2, หน้า 5-31. 
 
 

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลอื่น 
 
รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์. (2020). “Thrift and Credit Cooperative Lending Channel under Prolonged Low 
Interest Rates: The Case of Thailand”, Journal of Business and Economics Review, Volume 5, Issue 2, Pages 
59-71. 
 
ผศ.ดร.ธร ปีติดล. (2563). “ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ: มุมมองจากอมาตยา เซ็นและโธมัส พิเกตตี”. วารสารความเป็น
ธรรมทางสังคมและความเหลือมล้ า, ปีท่ี 1, ฉบับท่ี 1, หน้า 1-13. 
 
 

บทความที่น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ 
 
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์. (ร่วมกับ Ikuo Kuroiwa และ Souknilanh Keola). (2020). “Evolution of Production 
Network and Localization of Firms: Evidence from the Thai Automotive Industry”, 28th Gerpisa International 
Colloquium. Virtual Conference 2020, 30 June - 3 July 2020, France. 
 
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา. (2020). “Populist Policies and the Echo Chamber: How Policymakers and their Critics 
view the Demand-Sided Policies in Thailand”, AAS-in-Asia Conference 2020, 31 August - 4 September 2020, 
Online from Kobe, Japan. 
 
 

บทความที่น าเสนอในที่ประชุมระดับชาติ 
 
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา. (2563). “ภาษีที่ดินรกร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2563 หัวข้อ 
“นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”, 18-19 สิงหาคม 2563. 
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งานวิจัยที่แล้วเสร็จ 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 มีดังนี ้

วัน เดือน ป ี ชื่อผลงาน ชื่อผูท้ าผลงาน 
15 มกราคม 2563 โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยงกับการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะท่ี 2 
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
ผศ.ชล บุนนาค 

15 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 

15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของไทยในภูมิภาคเอเชีย 

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 

15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย 

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 

11 มีนาคม 2563 โครงการ "รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาค
ธุรกิจเซียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก" (Where 
Have All Old Cars Gone? Roles of the Informal 
Sector in Treating the End-of-Life Vehicles in 
Thailand) 

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ 

1 พฤษภาคม 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผลโครงการทุน
พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของ สวทช. ประจ าปี (2555-
2560) 

ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ 

1 พฤษภาคม 2563 โครงการ "การส ารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการ
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายท่ี 10 การลด
ความเหลือมล้ า" 

ผศ.วีระวัฒน ภัทรศักดิ์กําจร 

15 พฤษภาคม 2563 โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจ
เริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย" (Government Policy Supporting Startups as a 
Driving Force of Thai Economy) 

ผศ.ดร.เณศรา สขุพานิช 

1 มิถุนายน 2563 การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล
ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ 
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล 

1 มิถุนายน 2563 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 
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วัน เดือน ป ี ชื่อผลงาน ชื่อผูท้ าผลงาน 
1 มิถุนายน 2563 โครงการ Foresight การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และ

การสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุนการท าแผนวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ผศ.ชล บุนนาค 

1 กรกฎาคม 2563 การประเมินผลกระทบโครงการเครื่องผลิตน้ าดื่ม ผศ.ดร.ประชา คณุธรรมดี 
อ.พลอย ธรรมาภิรานนท์ 

1 กรกฎาคม 2563 การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไป
ญี่ปุ่นภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 
(JTEPA) 

รศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ 

1 กรกฎาคม 2563 โครงการวิจัย "การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ ากับการสร้างระบอบประชาธิปไตย ช่วง 2475-2500" 

รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย 
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ 

1 สิงหาคม 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาแนวทางการก ากับ
ดูแลการรวมธุรกิจ 

ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ 
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 

29 สิงหาคม 2563 โครงการประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผศ.ดร.ประชา คณุธรรมดี 

31 สิงหาคม 2563 โครงการศึกษาผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อแรงงาน
และการจ้างงานในอนาคต: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 

1 กันยายน 2563 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนานโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 

2 กันยายน 2563 วิจัยการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

14 กันยายน 2563 โครงการศึกษาและค านวณตัวชี้วัดของเป้าหมายการ
พัฒนายั่งยืนที่ 12 

ผศ.ชล บุนนาค 

14 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาโครงสร้างส่วนขยายระบบติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัด SDGs12 

ผศ.ชล บุนนาค 

30 กันยายน 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
สนับสนุน เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 

30 กันยายน 2563 โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 

1 ตุลาคม 2563 โครงการการพัฒนารูปแบบการคัดกรอง และการจัดสรร
งบประมาณรายบุคคล กลุ่มเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสใน
ระบบการศึกษา และเด็กดอยโอกาสนอกระบบการศึกษา 
(อายุ 3-21 ปี) 

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 
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วัน เดือน ปี ชื่อผลงาน ชื่อผู้ท าผลงาน 
1 ตุลาคม 2563 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ

อ้อยและน้ าตาล 
ศ.ดร.ศภุวัจน์ รุ่งสรุิยะวิบลูย ์
อ.นนท์ นุชหมอน  
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล 

7 ตุลาคม 2563 จ้างประเมินผลกระทบโครงการเครื่อง E-nose และ 
E-sensory

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี

21 ตุลาคม 2563 พัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
สระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 

รศ.ดร.แกวขวัญ ตั้งติพงศกูล 

21 ตุลาคม 2563 พัฒนาเครือข่ายการค้าสินคา้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
สระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 

รศ.ดร.แกวขวัญ ตั้งติพงศกูล 

1 ธันวาคม 2563 ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการส่งเสริมการมีงานท า รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 

1 ธันวาคม 2563 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2551 - 2561 

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ 

1 ธันวาคม 2563 โครงการศึกษาและประเมินการใหบ้ริการขนส่งทาง
เศรษฐศาสตรเ์พื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

ผศ.ดร.ภรูี สิรสุนทร 
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจรญิ 
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ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยความเหลื่อมล  าและนโยบายสังคม  
(Center for Research on Inequality and Social Policy – CRISP)  

 
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคม เริ่มต้นจากความพร้อมของบุคลากรจากคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วยนักวิชาการรุ่นใหม่จ้านวนมากที่มีความสามารถและก้าลังต้องการพัฒนา
ความรู้ใหม่ บุคลากรเหล่านี จะสามารถท้าหน้าที่เป็นแกนกลางให้กับศูนย์ และช่วยประสานงานกับนักวิชาการจาก
สถาบันอ่ืน ๆ ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศต่อไปในการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ความรู้ต่อไป 

การเกิดขึ นของศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคม ยังจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเผยแพร่ 
ความรู้ด้านปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั งในและระหว่างประเทศเพื่อไปสู่สาธารณะ และมี
ความสามารถในการต่อยอดความรู้ไปเป็นนโยบายในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากศูนย์จะเข้ามาช่วย
ท้าหน้าที่สนับสนุนในการประสานงานกับสื่อสาธารณะและหน่วยงานภาครัฐ และนอกเหนือจากการประสานงานกับ
สื่อและผู้ก้าหนดนโยบายแล้ว ศูนย์ยังจะท้าหน้าที่ประสานงานกับสถาบันวิชาการอ่ืน ๆ ทั งในและนอกประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ด้วยหวังว่าท้ายที่สุดแล้วการท้าหน้าที่ทั งหมดของศูนย์ จะช่วยสืบสานการพัฒนา
ความรู้ที่เป็นจุดแข็งของวงวิชาการไทยต่อไป และช่วยให้ความรู้ที่ถูกผลิตอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันและใน
อนาคตกลายเป็นคลังความรู้ที่ส้าคัญให้กับชนรุ่นหลังของประเทศไทย 

นอกจากนี ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคมยังจะประสานงานกับคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับทางสกว. ในการสนับสนุ นทุนการเขียน 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดยคณะเเศรษฐศาสตร์มีการสนับสนุนทุนและให้ค้าปรึกษา และ ส้านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัยให้การสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องแก่นักวิจัย/อาจารย์ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ
ท้าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ดังกล่าว เพื่อการผลิตบัณฑิตที่จะเป็นบุคลากรแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชา
สังคม และภาควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึ นใน
อนาคต 

 
พันธกิจของศูนย์วิจัยฯ 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของความเหลื่อมล ้าในสังคมไทย ทั งที่เกิดจากโครงสร้า งด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจและปัจจัยเชิงสถาบันในด้านต่าง ๆ 

2. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัญหาความเหลื่อมล ้าของประเทศไทย โดยจะมีการจัดท้า 
Inequality Policy Report รวมทั งติดตามสถานการณ์และข้อมูลที่สะท้อนถึงปัญหาการกระจุกตัว
ของการถือครองที่ดินและทุนในประเทศเพื่อน้าเสนอการสังเคราะห์สถานภาพความเหลื่อมล ้าใน
ประเทศไทย รวมไปถึงวิเคราะห์ผลจากนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. สร้างองค์ความรู้เรื่องนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น การ
ใช้เครื่องมือทางการคลังและการใช้จ่ายของรัฐในด้านสวัสดิการในการลดหรือบรรเทาปัญหาความ
เหลื่อมล ้า 

4. เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดแถลงข่าวปัญหา
ความเหลื่อมล ้าและผลการศึกษาต่อสาธารณะ 
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  สัมมนาวิชาการ 
 
 
 
 

  
 สัมมนาออนไลน์ชุด “จากวิกฤติโควิด 19 สู่ความพลิกผันตอนที่ 1” หัวข้อ “โควิด 19 กับความเปลี่ยนแปลง

ของทุนนิยมโลก-ไทย” โดย คุณสรวิศ อิสระโคตร (บริษัท วีทีอี จ้ากัด), ดร.สิร นุกูลกิจ (Purchase College 
State University of New York, USA), ดร.ธนเดช เวชสุรักษ์ (University of Rhode Island, USA) และ 
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา  

 สัมมนาออนไลน์ชุด “จากวิกฤติโควิด 19 สู่ความพลิกผันตอนที่ 2” หัวข้อ “เส้นทางความเหลื่อมล ้าของไทย
ก่อนและหลังโควิด 19” โดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ และ ผศ.ดร.ธร ปีติดล   

 สัมมนาออนไลน์ชุด “จากวิกฤติโควิด 19 สู่ความพลิกผันตอนที่ 3” หัวข้อ “โควิด 19 กับการออกแบบระบบ
สวัสดิการใหม่ โดย ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล และ คุณชัชฎา ก้าลังแพทย์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบาย
สังคม (CRISP)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส้ารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย 

ตอนที่ 1 “โลกของ Top 1%” โดย อ.กุศล เลี ยวสกุล, อ.ธนสักก์ เจนมานะ และผู้ด้าเนินรายการโดย อ.อิสร์กุล 
อุณหเกต ุ

 สัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส้ารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย 
ตอนที่ 2 “แนวทางการศึกษาปฐมวัยสู่วัยรุ่น” โดย รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง (คณะการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย), ดร.ไกรยส ภัทราวาท (รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 
และผู้ด้าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ 

 สัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส้ารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย 
ตอนที่ 3 “ชีวิตคนไร้บ้านและเด็กเปราะบาง” โดย คุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน (ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชีย
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ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ คุณชัชฎา ก้าลังแพทย์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคม 
(CRISP)   

 สัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส้ารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย 
ตอนที่ 4 “พลังผู้สูงอายุ” โดย ศ.ดร.เอื อมพร พิชัยสนิธ และผู้ด้าเนินรายการโดย ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก้าจร 
 

 
 
 
 

 
 สัมมนาชุด “พลังแห่งยุคสมัย” ตอนที่ 1 : ความเหลื่อมล ้าระหว่างรุ่น โดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล  

(คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก้าจร, ผศ.ดร.ธร ปีติดล และผู้ด้าเนิน
รายการโดย คุณชัชฎา ก้าลังแพทย์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคม (CRISP)   

 สัมมนาชุด “พลังแห่งยุคสมัย” ตอนที่ 1 : การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475 โดย รศ.ดร.อภิชาต 
สถิตนิรามัย, อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ, ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
และผู้ด้าเนินรายการโดย คุณกัลป์ กรุยรุ่งโรจน์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคม (CRISP)  
 

 
 
 
 
 

 
 สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนส้าหรับระบบประกันสุขภาพ” โดย ดร.ทีปกร  

จิร์ฐิติกุลชัย (Department of Global Health and Poputation, Harvard T.H. Chan School of Public 
Health), ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล และผู้ด้าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 
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  เวทีทางนโยบาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เวทีทางนโยบายครั งที่ 2 “นโยบายสวัสดิการยุคหลังโควิด” โดย ดร.นันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี (กระทรวงพัฒนา

สั งคมและความมั่นคงมนุษย์ ) ,  ผศ.ดร.บุญเลิศ วิ เศษปรีชา (คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) , อ.ธนสักก์ เจนมานะ และ คุณปราชญ์ ปัญจคุณากร (นักศึกษาปริญญาเอก 
ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด) 

 
 

  งานเสวนา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 เสวนาภาพยนตร์และซีรีย์ ตอนที่ 1 “ความเหลื่อมล ้าระหว่างชนชั นและการศึกษาในเกาหลีใต้มองผ่านซีรีย์และ

ภาพยนตร์เรื่อง Sky Castle, Parasite, Reach for the Sky” โดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสงัคม  
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 เสวนาวิชาการน้าเสนอผลการวิจัย “การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย”  
โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ ดร.ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร และผู้ด้าเนินรายการโดย อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ จัดโดย 
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 เสวนาวิชาการน้าเสนอผลการวิจัย “นโยบายสวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจนกับการลดความเหลื่อมล ้า :  

บทวิเคราะห์จากต่างประเทศส้าหรับสร้างข้อเสนอให้กับประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.ธร ปีติดล และผู้ด้าเนิน
รายการโดย ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก้าจร จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล ้าและนโยบายสังคม 
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      ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  
 (Economic Research and Training Center: ERTC) 

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้หน่วยงานเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีหน้าที่หลักและวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้  

 ด้านการฝึกอบรม
- บริการสังคม โดยจัดฝึกอบรมทั้งที่เป็นหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับพนักงานและ

ผู้บริหารคณะต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และเปิดฝึกอบรมใน
โครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการวิชาการริเริ่มข้ึนเอง

 ด้านการวิจัย
- บริการสังคม โดยให้ค าปรึกษาทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประสานงานและความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ของคณะ

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม
เศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้และถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้เข้าถึงแก่นความรู้เศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี ้
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      ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 11-13 
พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application 
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     ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green)  
 
 

 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) เป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อติดตามความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ นโยบาย และมาตรการ สร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการของนักวิจัยทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว 
รวมถึงพัฒนาความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย กลุ่มธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
รวมทั้งน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ สนับสนุนการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์แก่นักศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างนักวิจัยในอนาคต  
 
 ภารกิจศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) 

1. สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ  
•  ติดตาม วิเคราะห์กระแส และสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว  
•  สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ    
•  พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย 
•  เป็น “กระจกส่อง” นโยบายให้กับรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว 
•  พัฒนากลไกเชื่อมประสานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม 
•  น าผลงานไปสู่การใช้งานในเชิงปฏิบัติ 
 

3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างบุคลากร  
•  สนับสนุนการเรียนการสอนจากองค์ความรู้ของศูนย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับสังคม  
•  จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน  
•  เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ จัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ 
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          เมื่อวันที่ 28, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยนโยบายด้าน
เศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยง 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย จัด ณ ห้องประชุมชั้น 5  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาให้กับองค์กรที่มี
บทบาทในการบริหารจัดการกลุ่มน้ าและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการและเกณฑ์การจัดสรรน้ าจากผลการศึกษาทั้ง 5 ภูมิภาค โดยได้รับการ
สนับสนุนโครงการจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

  
 

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
สีเขียว (PRO-Green) และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จัดงาน
เสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 : คร้ังที่ 1 
หัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จัดเสวนาออนไลน์โดยรับชมผ่าน  
PRO-Green Facebook Page 

  
 

          เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2564 ศูนย์วิ จัยนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
สีเขียว (PRO-Green) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
เสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 คร้ังที่ 2 หัวข้อ “ฝุ่นจ๋ิวในเมือง
ใหญ่  จะแก้ ไขอ ย่างไรดี ? ”  จัด เสวนาผ่ านระบบออนไลน์  Zoom 
Application และช่องทาง Facebook Live: EconTU Official  

  
 

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
สีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จัดงานสัมมนาวิชาการประจ าปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว  
ปีที่ 4 หัวข้อ “ไทยจะย่ังยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG” จัดสัมมนาผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Application และช่องทาง Facebook Live: EconTU 
Official  
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ผลการด าเนินงานของศูนย์ความสามารถในการแข่งขัน 
(The International Conpetitiveness Research Cluster: ICRC)  

 
 โลกาภิวัตน์เศรษฐกิจ เป็นหัวข้อที่มีข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงผลกระทบสุทธิที่ประเทศได้รับแตกต่างจาก
โลกาภิวัตน์อ่ืน ๆ (เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและการเมือง) ผู้คนมีความเห็นที่หลากหลายถึงผลสุทธิที่ประเทศได้รับ
แม้ว่าทุก ๆ ฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่าโลกาภิวัตน์ฯ ได้ก้าวมาไกลเกินที่ประเทศหนึ่งจะถอยหลังกลับ ดังนั้นความท้าทาย
ในเร่ืองนี้จึงเป็นการบริหารจัดการโลกาภิวัตน์ฯ อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ส าหรับประเทศไทยการบริหารจัดการโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องส าคัญเพราะเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดทั้งการค้าระหว่างประเทศที่สูงถึงกว่าร้อยละ 150 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
การเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานและฐานการผลิตในประเทศไทยได้
เชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการผลิตของบริษัทเหล่านี้ และการพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
จากประเทศเพื่อนบ้าน   
 การรักษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้ไทยสามารถอยู่ร่วมกับกระแส 
โลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ โจทย์และความท้าทายที่ก าลังเผชิญอยู่ในวันนี้สลับซับซ้อนขึ้นเนื่องจากการ  
ทวีความส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีรากฐานมาจากอินเทอร์เน็ตถูกน าเข้ามาประยุกต์ในระบบ
เศรษฐกิจไม่ว่าเป็นกระบวนการผลิตและการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ วันนี้ยังมีใครสามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้อง
ว่าผลกระทบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอย่างไร ส่วนหนึ่งเพราะพัฒนาการในด้านเหล่านี้ยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
 ความท้าทายดังกล่าวเป็นเร่ืองที่หลาย ๆ ฝ่ายตระหนัก และน ามาสู่การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มี
เป้าหมายการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างชัดเจนสะท้อนจากการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
10 อุตสาหกรรม (5 S-curve และ 5 New S-curve Industries) และทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณจ านวนมาก
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังผ่านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) การติดตามพัฒนาการและประเมินจุดเด่นจุดด้อยต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นเพื่อเป็นองค์ความรู้ที่ให้ส่วนราชการน าไปปรับปรุงมาตรการและนโยบายที่เราก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้ไทยเข้าสู่และตักตวงประโยชน์เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เร่ือง
ดังกล่าวยังเป็นสุญญากาศทางวิชาการที่ ICRC สามารถเข้ามามีบทบาทและเป็นที่พึ่งทางความคิดในสังคมได้ผ่านการ
ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่เป็นองค์ความรู้ที่แบ่งปันกับสาธารณะ  
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วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็น Platform ให้นักวิชาการที่มีความสนใจในสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมาท างาน

ร่วมกัน และขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปใน

ทิศทางที่มีเอกภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการก าหนดนโยบายระดับชาติ  

2. ผลิตงานวิจัยที่ส าคัญ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อขบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเผยแพร่

สู่สังคมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

3. ยกระดับคุณภาพของงานวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากลและตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพื่อการ

สร้างชื่อเสียงของคณะฯ ในเวทีวิชาการระดับสากลและสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการตรวจสอบ

คุณภาพงานวิจัยในระยะยาว  

4. พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ส าคัญ 

5. เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเรียนการสอนของคณะฯ  

6. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดวัฒนธรรมในการท าวิจัยและส่งเสริมให้คณะฯ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น  

Research Faculty  

เป้าหมาย  

1. พัฒนาข้อเสนองานวิจัยที่ส าคัญ ๆ ที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของไทย  

2. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักวิจัยของไทยที่มีความสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยเพื่อการพัฒนาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3. จัดเตรียมบทความต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานจากงานวิจัยและงานให้ค าปรึกษาให้อยู่ในบทความเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการคุณภาพสูง  

4. ติดตามประเด็นวิจัยส าคัญที่ก าลังเป็นที่สนใจของสังคมในวงกว้าง และร่วมแสดงความคิดเห็นในสื่อ

สาธารณะต่าง ๆ เช่น งาน Thammasat Economic Focus ของคณะเศรษฐศาสตร์ มีส่วนร่วมในสื่อ

สิ่งพิมพ์สาธารณะของคณะฯ (เศรษฐสาร) การบรรยาย หรือการร่วมบรรยายในเวทีสาธารณะต่าง ๆ  

5. สร้างน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของไทยน าไปใช้ในการเรียนการสอนใน

อนาคต  

6. พัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์รุ่นกลางและอาจารย์ที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ

วิจัยให้เกิดการพัฒนา Research Faculty และ University อย่างแท้จริง 
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          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
International Institute for Trade and Development: ITD) จัดงานสัมมนาเผยแพร่งานวจิยั
ผ่านระบบออนไลน์ ITD Research Forum 2020 Online Seminar “โอกาสยุคดิจิทัล เชื่อมโยง
เอเชีย สู่โลกยุคใหม่” โดยมีโครงการวิจัย 2 ช้ิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น  (The Internation Competitiveness Research Cluster: ICRC)  แ ล ะกลุ่ ม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา (Human Resources, Innovation 
and Development Economics: HIDE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  
 

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 The Internation Competitiveness Research 
Cluster (ICRC) จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย” 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
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ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน 
(Centre for SDG Research and Support: SDG Move) 

 
 ความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติเสนอวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) ในการ
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งวาระการพัฒนาระดับโลกนี้ก็คือการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2579 หรือ ค.ศ. 2030 นั่นเอง วาระการพัฒนา 
2030 และ SDGs ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศสมาชิก โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศลงนาม
รับรองวาระการพัฒนาดังกล่าวในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ลงนามรับรองวาระ
การพัฒนาดังกล่าว 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน (กพย.) ชุดใหม่ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกระทรวง ตัวแทนภาคเอกชน  
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และตัวแทนภาควิชาการ (สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย) และภายใต้ กพย. นี้ก็มีอนุกรรมการอีก 3 คณะ (ในขณะนั้น และอีก 1 คณะตั้งในภายหลัง) 
ประกอบด้วย 

1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. (เพิ่มเติมภายหลัง) คณะอนุกรรมการว่าด้วยการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) 

ในการนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะที่เป็นแหล่งทุนวิจัยหลักแหล่งหนึ่งของประเทศ 
และเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการข้างต้น จึงเห็นว่า สกว. ควรมีหน่วยที่สนับสนุนงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการท างานของ กพย. และการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยในภาพรวม จึงได้ร่วมมือกับคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการตั้ง “โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน” หรือ SDG Move ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

 SDG Move ในปี 2563  

ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายประการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และ SDGs ทั้งในระดับ
โลกและในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับงานวิจัยที่ส าคัญคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดยกฎหมายบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลสะเทือนระบบวิจัยทั้งระบบและน าไปสู่
การเปลี่ยนสภาพของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปเป็น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) แทน ท าให้บทบาทของการให้ทุนรายโครงการ และโครงการประสานงาน
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ภายใต้ สกว. เดิมหยุดการด าเนินการ และเข้าสู่ระบบการวิจัยใหม่ที่เรียกสั้น  ๆ ว่า ระบบ ววน. (วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม) 

ด้วยเหตุนี้  โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นชื่อเต็มของ  SDG 
Move ต้องหยุดการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 ไปโดยปริยาย ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมา SDG Move ได้ขยับกลับมาอยู่ ภายใต้ศูนย์วิ จัยด้ านนโยบายเศรษฐกิจสี เขียว ( PRO-Green)  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในชื่อทางการ คือ “โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมโลโก้ใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น และสื่อสารพันธกิจหลักของ SDG Move คือการขับเคลื่อน 
SDG ไปข้างหน้า ผ่านวงล้อ SDGs ที่ก าลังหมุน 

ในช่วงเวลาที่ SDG Move ได้ด าเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของศูนย์ PRO-Green แล้วพบว่า SDG Move 
น่าจะมีศักยภาพพอที่จะด าเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับศูนย์วิจัยของคณะได้ และน่าจะท าได้เต็มที่กว่านี้หากมี
ทรัพยากรมากข้ึน และมีสถานะที่เป็นทางการมากขึ้นหากขยับขึ้นมาเป็นศูนย์วิจัยอีกศูนย์หนึ่งของคณะ หลังจากหารือ
อาจารย์ที่มีความสนใจหลายท่าน จึงตัดสินใจที่จะเสนอตั้งเป็นศูนย์วิจัยขึ้นภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งการที่มีสถานะ
เป็นศูนย์วิจัยที่ชัดเจนและเป็นทางการจะท าให้สามารถท างานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ อย่างองค์การ
สหประชาชาติที่ เพิ่ งประสานงานมาเพื่อพบปะและหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาได้อย่างคล่องตัวและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision): SDGs ในประเทศไทยขับเคลื่อนได้ส าเร็จโดยใช้ความรู้และความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่าง ๆ  

พันธกิจ (Mission): “เชื่อมไทย เชื่อมโลก เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ติดตามองค์ความรู้และการขับเคลื่อน SDGs ทั้งในและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริม จัดการและพัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยและใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงนโยบาย 
3. เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงภาควิชาการกับภาค

ส่วนอ่ืน ๆ เพื่อการขับเคลื่อน SDGs 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นแต่ไม่จ ากัดอยู่ที่ระดับอุดมศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

 



                 Annual Report 2020 
       Faculty of Economics, Thammasat University 

 

57 

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ และ SDG Move คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
เสวนา “ความก้าวหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย” 
จัดงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application   

  
 

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ร่วมกับศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ าและ
นโยบายสังคม และ ศูนย์วิ จัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว  
จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง UNDP และนักศึกษาฝึกงาน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Application   

  
 

          เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ทีม SDG Move จัดอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อปรับใช้การด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.)  
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่   
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ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจยัแรงงาน 
(Cluster for Human Resources, Innovation, and Development Economics: HIDE) 
 

สถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันจากการส ารวจพบว่ายังขาดแคลนแรงงานและต้องการ
แรงงานในปริมาณที่สูง เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ โดยในปัจจุบันประ เทศไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยมีประชากรที่อายุ โดยการคาดการณ์พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุมากกว่า 60 
ปีขึ้นไป มากกว่าประชากรวัยเด็กที่ต่ ากว่าอายุ 15 ปี นอกจากนี้ ในการคาดการณ์ยังพบว่า ประเทศไทยจะเข้าสังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2564 และ
ในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 
ของประเทศ  
 มาตรการที่ส าคัญในการรับมือด้านแรงงานจึงจ าเป็นต้องศึกษาและวิจัยอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และท าให้ประเทศสามารถรักษาก าลังการผลิตระยะยาว กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
นวัตกรรม และการพัฒนา ได้มีการวางแผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุ การบริหารจัดการแรงงาน
ทดแทนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือแรงงานข้ามชาติ การบริหารจัดการแรงงานไทยที่ท างานในประเทศ และที่
ท างานต่างประเทศ ทักษะของแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงงานวิจัยด้านนวัตกรรมด้านธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 นอกจากนั้น ทรัพยากรมนุษย์ยังมีบทบาทต่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้ง 10 พื้นที่  
ที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และขยายไปถึงโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็น
แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นส าคัญเชิงพื้นที่ในการพัฒนาประเทศ งานวิจัยที่กลุม่
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา จะมุ่งเน้นด้านการใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านมาผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้
ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
ระเบียงการขนส่ง เพื่อเข้าถึงตลาดในประเทศเพื่อนบ้านและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค น าไปสู่การยกระดับรายได้
และการกระจายรายได้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการที่มีความสนใจในสาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา 

รวมตัวและขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา
ของประเทศเพื่อสร้างองค์ความรูท้ี่ส าคัญต่อการก าหนดนโยบายระดับชาติ 

2.   ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศ 
3.   ผลิตงานวิจัยที่ส าคัญ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อขบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเผยแพร่สู่

สังคมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
4.   ส่งเสริมให้นักวิจัยยกระดับคุณภาพของงานวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากลและตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติเพื่อการสร้างชื่อเสียงของคณะฯ ในเวทีวิชาการระดับสากลและสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการ
ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยในระยะยาว 
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5.   เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนาที่ส าคัญและ
ทันสมัยเพื่อต่อยอดการเรียนการสอน 

6.   พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดวัฒนธรรมในการท าวิจัยและส่งเสริมให้คณะฯ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น 
Research Faculty 

 
เป้าหมาย 

1.   พัฒนาข้อเสนองานวิจัยที่ส าคัญ ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนาของไทยและ
หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยอย่างน้อย 1 ฉบับต่อปี และไม่น้อยกว่า 3 ฉบับตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

2.   จัดกิจกรรมเพื่อให้นักวิจัยของไทยที่มีความสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และ
การพัฒนาของไทยเพื่อการพัฒนาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.   จัดเตรียมบทความต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานจากงานวิจัยและงานให้ค าปรึกษา เพื่อส่งให้วารสารที่มีคุณภาพทั้ง
ในและต่างประเทศพิจารณาตีพิมพ์บทความ ตลอดจนให้ค าปรึกษาการปรับแก้บทความที่ได้รับค าแนะน า
จากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารฯ 

4.   ติดตามประเด็นวิจัยส าคัญที่ก าลังเป็นที่สนใจของสังคมในวงกว้าง และยินดีร่วมแสดงความคิดเห็นในสื่อ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมของคณะฯ และต่างคณะ เช่น งาน Thammasat Economic Focus 

5.   พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของไทยที่สามารถน าไปใช้เพื่อการเรียนการสอนใน
อนาคตของคณะฯ  

6.   พัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ ของคณะฯ และต่างคณะ กับนักวิจัยอาวุโส ปลูกผัง
วัฒนธรรมการวิจัยให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา Research Faculty และ University 
อย่างแท้จริง 
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          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, The World 
Bank และ Cluster of Human Resources, Innovation, and Development Economics 
(HIDE) จัดการประชุมหารือแนวทางการวิจัยทักษะและความพร้อมของประชากรวัยแรงงาน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

  
 

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
International Institute for Trade and Development: ITD) จัดงานสัมมนาเผยแพร่งานวจิยั
ผ่านระบบออนไลน์ ITD Research Forum 2020 Online Seminar “โอกาสยุคดิจิทัล เชื่อมโยง
เอเชีย สู่โลกยุคใหม่” โดยมีโครงการวิจัย 2 ช้ิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น  (The Internation Competitiveness Research Cluster: ICRC)  แ ล ะกลุ่ ม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา (Human Resources, Innovation 
and Development Economics: HIDE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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การบริการวิชาการ 
 

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ให้บริการวิชาการแก่สังคมวงกว้าง ผ่านเวทีสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ  
 

การจัดอบรม/ประชุม/สมัมนา โดยแยกเป็นกลุ่มดงันี้ 
 

วัน เดือน ปี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม 

9 มีนาคม 2563 การแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ คร้ังที่ 17 "นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม : ประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย" 

14 เมษายน 2563  โครงการอบรมและวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรการอบรมพื้นฐาน) 
21 เมษายน 2563 การสัมมนาออนไลน์ชุด "จากวิกฤตโควิด 19 สู่ความพลิกผันตอนที่ 1" หัวข้อ "โควิด 19 กับ

ความเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมโลก-ไทย" โดย คุณสรวิศ อิสระโคตร (บริษัท วีทีอี จ ากัด),  
ดร.สิร นุกูลกิจ (Purchase College State University of New York, USA), ดร.ธนเดช 
เวชสุรักษ์ (University of Rhode Island, USA) และ ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา 

24 เมษายน 2563   การสัมมนาออนไลน์ชุด "จากวิกฤตโควิด 19 สู่ความพลิกผันตอนที่ 2" หัวข้อ "เส้นทางความ
เหลื่อมล้ าของไทยก่อนและหลังโควิด 19" โดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ และ ผศ.ดร.ธร  
ปีติดล 

22 พฤษภาคม 2563 การสัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส ารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคน
ต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 1 "โลกของ Top 1%" โดย อ.กุศล เลี้ยวสกุล และ อ.ธนสักก์ 
เจนมานะ 

28 พฤษภาคม 2563  การสัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส ารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคน
ต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่  2 "แนวทางการศึกษาปฐมวัยสู่วัย รุ่น" โดย ร ศ.ดร. 
วีระชาติ กิเลนทอง (คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย และผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการ
ประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) และ ดร.ไกรยส  
ภัทราวาท (รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

30 พฤษภาคม 2563 โครงการอบรมและวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง) 
5 มิถุนายน 2563  การสัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส ารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคน

ต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 3 "ชีวิตคนไร้บ้านและเด็กเปราะบาง" โดย คุณอนรรฆ  
พิทักษ์ธานิน (ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

10 มิถุนายน 2563  การสัมมนาออนไลน์ชุดหลากชีวิต-หลายผลกระทบ: ส ารวจผลกระทบของโควิด-19  
ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 4 "พลังผู้สูงอายุ" โดย ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ  และ  
ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก าจร 

17 สิงหาคม 2563 การเสวนา "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ รองรับวิกฤตโรคระบาด" (Global and Local changes, 
in and out of pandemic) โดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช (ผู้ด าเนินรายการ "สนามข่าว 101" 
และ "ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover"), คุณเฉลิมพร ตันติกาญจนากุล (ด าเนิน
รายการด้านเศรษฐกิจ), ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม), คุณบรรยง พงษ์พานิช (ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรติ
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วัน เดือน ปี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม 

นาคิน จ ากัด (มหาชน)), ดร.สันติ กีระนันทน์ (เลขานุการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฏร) และ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ 

28 กันยายน 2563  การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย  

8 ตุลาคม 2563 การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Mapping Poverty Through Data Integration and Artificial 
Intelligence" 

15 ตุลาคม 2563  การอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37  
21 ตุลาคม 2563 เวทีทางนโยบาย คร้ังที่ 2 "นโยบายสวัสดิการยุคหลังโควิด" โดย ดร.นันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี 

(กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์), ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา (คณะสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา มธ.), อ.ธนสักก์ เจนมานะ และ ปราชญ์ ปัญจคุณาธร (นศ.ป.เอก ภาควิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด) 

1 พฤศจิกายน 2563  โ ค ร งก า ร  Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจ า ปี  2 5 63 
หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่ เชิงพาณิชย์" ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดย นาย(ดร.)ชินาวุธ ชินะประยูร ,  
นาย(ผศ.ดร.)ศักดิพล เจือศรีกุล , นาย(ดร.)พณชิต กิตติปัญญางาม , ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  
คงเจริญ, รศ.ดร.พีระ เจริญพร, น.ส.(ดร.)เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ, นางจรีพร กิตติวิมล, 
น.ส.(ดร.)ฐิตาภา สมิตินนท์ , นาย(ผศ.ดร.)พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ , นาง(ศ.ดร.)ชัชนาถ  
เทพธรานนท์, นาย(ดร.)ศิริชัย กิตติวราพงศ์, นายพงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์, นายกษิดิ์เดช  
ธีรนิตยาธาร, นายธนะสิทธิ์ กิตติแสงสุวรรณ และ นายปฤษฎา หิรัญบูรณะ 

3 พฤศจิกายน 2563  การน าเสนอบทความออนไลน์ เร่ือง "Can Trade Unions Be Trusted in More Diverse 
Workplaces?" โดย อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง 

24 พฤศจิกายน 2563  งานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว คร้ังที่ 
1 หัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

27 พฤศจิกายน 2563 การเสวนา เร่ือง "ถอดบทเรียนซีพีควบรวมเทสโก้ : ใครได้ใครเสีย ?" โดย คุณวิฑูรย์  
เลี่ยนจ ารูญ (ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี (Biothai)), คุณศิริกัญญา ตันสกุล (สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคก้าวไกล), ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ และ อ.กนกนัย ถาวรพานิช 
(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

16 ธันวาคม 2563 การสัมมนา เร่ือง "ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุสาหกรรมไทย" โดย รศ.ดร.อาชนัน  
เกาะไพบูลย์, รศ.ดรจุฑาทิพย์ จงวนิชย์ , อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ และ อ.ภานุพงศ์  
ศรีอุดมขจร 

25 มกราคม 2564  การน าเสนอบทความวิชาการเร่ือง "Managing Portfolios with Integrated Market and 
Credit Risk" โดย ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 

3 กุมภาพันธ์ 2564  สัมมนาชุด "พลังแห่งยุคสมัย" ตอนที่ 1 : ความเหลื่อมล้ าระหว่างรุ่น (ออนไลน์ผ่าน 
Facebook live) โดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
ผศ.ดร.ธร ปีติดล และ ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก าจร 

15 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดสัมมนาออนไลน์ ชุด "Big Data Series" คร้ังที่ 1 เรื่อง "การใช้โปรแกรมและฐานขอ้มลู 
Eikon, Datastream, Eikon Excel" โดย คุณสราวลี เลิศอรุณชัย (รีฟินิทีฟ ประเทศไทย) 
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วัน เดือน ปี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม 

1 มีนาคม 2564 การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 คร้ังที่ 2 หัวข้อ “ฝุ่นจ๋ิวในเมืองใหญ่ จะแก้ไข
อย่างไรดี?” 

10 มีนาคม 2564 การเสวนาเร่ือง “คุยกันเร่ืองอาจารย์ป๋วย” ร่วมเสวนาโดย ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ศ.ดร.
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, คุณกษิดิศ อนันทนาธร และด าเนินรายการโดย อ.อิสร์กุล อุณหเกต ุ

23 มีนาคม 2564  งานสัมมนาวิชาการประจ าปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 "ไทยจะย่ังยืนด้วย
ยุทธศาสตร์ BCG?" โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ (รองผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) , รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ , ดร.กิตติพันธุ์  
เทพารักษ์ษณากร (กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม),  
ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง , มธ.), รศ.ดร. 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  และ คุณวัชริน  
มีรอด (นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)) 

1 เมษายน 2564 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ. 

1 เมษายน 2564 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) ด้านความ
มั่นคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ. 

26 เมษายน 2564 การสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนส าหรับระบบประกันสุขภาพ” 
โดย ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย (Department of Global Health and Population, Harvard 
T.H. Chan School of Public Health) และ ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

11-13 พฤษภาคม 2564 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 38  
7 มิถุนายน 2564 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” คร้ังที่ 3 เร่ือง “การใช้

ฐานข้อมูล EMIS เพื่อท างานวิจัยและการเรียนการสอน” โดย คุณธนกร ชูศรีจรรยา (EMIS & 
CEIC) 

10 มิถุนายน 2564 การน าเสนอบทความวิชาการเร่ือง “ยุติธรรมทัศน์กับความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย” (Belief 
in a Just World and Inequality in Thailand) โดย ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก าจร 

17 มิถุนายน 2564  การสัมมนาวิชาการประจ าปี 2564 คร้ังที่ 43 “ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ย่ังยืน” โดย 
Mr.Renaud Meyer (Resident Representative for UNDP Thailand), ผศ.ดร.มณเฑียร 
สติมานนท์, ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) , ผศ.ดร.
อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล, คุณวิมล ป้ันคง (ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ( itd)), รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล,  
รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) , รศ.ดร.
นิรมล สุธรรมกิจ , คุณนารีรัตน์ พันธุ์มณี (ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม), ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ 
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) , ดร.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ (นักเศรษฐศาสตร์การ
พัฒนา โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)) และ ผศ.ชล บุนนาค 

28 มิถุนายน 2564 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ส าหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ใน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร First-year College Mathematics and 
Statistics (Math+Stat) 
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วัน เดือน ปี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม 

28 มิถุนายน 2564 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ส าหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์  
ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร Integrated Economics and Business 
Analysis (IEBA): Econ.) 

23 กรกฎาคม 2564  การสัมมนา เร่ือง “ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด-19 สู่ความย่ังยืน” โดย Ms. 
Makiko Matsumoto (Employment Specialist, International labor Organization 
(ILO)), ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ประธานอ านวยการแห่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย) , ดร.ธนิต  
โสรัตน์ (รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย) ,  
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว , นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์ (หัวหน้าศูนย์ทะเบียนข้อมูล
ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) และ นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ 
(ผู้อ านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ) 

 

 
การเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ และคณะกรรมการภายนอก 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม 

4 มีนาคม 2563  รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"การพัฒนาเคร่ืองมือและมาตรการในการจัดสรรน้ าผ่านกระบวนการเกมกระดาน" ภายใต้
โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย" ระยะที่ 3 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

5 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 มีนาคม 2563   อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว เป็นวิทยากรการเสวนา หัวข้อ "การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แรงงานเพื่อการท างานในโลกอนาคต" ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การทบทวน
วิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" 
จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

23 มีนาคม 2563 รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0 และการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ" จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

29 มีนาคม 2563  ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ เป็นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง "Antenatal Care 
and Pregnancy Outcome Evidence from Cambodia Demography Health Survey 
2014" ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  จัดโดย  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 พฤษภาคม 2563 อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ในคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 จัดโดย กระทรวงแรงงาน 

5 มิถุนายน 2563  ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและกฎหมาย จัดโดย 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภา
ผู้แทนราษฎร 
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วัน เดือน ปี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม 

11 มิถุนายน 2563  รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เป็นที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และเป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจภาพพื้นแปซิฟิก (CPTPP) จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) 

15 มิถุนายน 2563 ผศ.ชล บุนนาค เป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจาก
การเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาพพื้น
แปซิฟิก (CPTPP) จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้ารว่ม
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) 
สภาผู้แทนราษฎร 

21 กรกฎาคม 2563  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เป็นวิทยากรบรรยายภาควิชาการ "แนวทางการจัดท ารายงาน
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจ าปี 2563" ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 2563 จัดโดย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

31 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เป็นวิทยากรเสวนา "สถานการณ์ปัจจุบันกับบริบทที่ท้าทายของ
ผู้บริหารแรงงานยุคใหม่" ในการอบรมหลักสูตร นปปร.4 Module 1 จัดโดย ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

5 สิงหาคม 2563  ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ เป็นกรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจสุขภาพและการคลัง
สุขภาพ จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข 

6 สิงหาคม 2563 ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา "เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) :  
การประยุกต์สู่ภาคการเกษตรไทย" ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 74 - 76 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 สิงหาคม 2563  อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการก ากับโครงการความ
ร่วมมือทางเทคนิคกับองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

11 สิงหาคม 2563  ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "SDGs audit for local governments" ในการ
เสวนาวิชาการต่างประเทศ คร้ังที่ 10 (10th Online Academic Forum) จัดโดย ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

20 สิงหาคม 2563  ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs)" ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้ความ
เข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 6" จัดโดย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

20 สิงหาคม 2563 อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ทักษะการเรียนรู้และการท างานยุค
ใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เด็กและ
เยาวชนต้องมี" และเร่ือง "ภาพตลาดแรงงานใน EEC ปัจจุบันสู่อนาคต ในการประชุมสร้าง
ความรู้การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทฯ และเทิดพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จัดโดย ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
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21 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ. 2565 - 2570 จัดโดย กระทรวงแรงงาน 

24 สิงหาคม 2563  รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์
และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve" ในงานสัมมนาวิชาการ เร่ือง "ยานยนตร์ไฟฟ้า: 
เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน" จัดโดย สมาคมสถาบัน
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย 

26 สิงหาคม 2563  รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหารายวิชา การระดมทุนของธุรกิจ
สตาร์ทอัพ เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพรายวิชาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ เป็นวิทยากรพิพากษ์ การน าเสนอรายงานกลุ่มของข้าราชการใน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

3 กันยายน 2563 ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร เป็นอนุกรรมการด้านการพิจารณาคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม 

5 กันยายน 2563  อ.ธนสักก์ เจนมานะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "รัฐไทยกับการศึกษา: วิกฤตในวิกฤต
โควิด?" เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 42 ปี  จัดโดย 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8 กันยายน 2563 ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG Roadmap)" ในการสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจคาร์บอนต่ าและย่ังยืนตอบ
โจทย์ SDGs" จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

9 กันยายน 2563 ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาที่ย่ังยืนในเป้าหมายที่ 8 (SDG : Goal 
8) งานที่มีคุณค่า และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ" ในโครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจการแรงงานทั้งในและต่างประเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดย กระทรวงแรงงาน 

15 กันยายน 2563 ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อที่ 1 "การก าหนดราคาที่เป็นธรรมกับทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค" ในการสัมมนา เรื่อง "การก าหนดราคาพลังงานที่เป็นธรรมในภาคขนส่ง" 
จัดโดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

18 กันยายน 2563  อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้าน
การคิดเชิงวิเคราะห์และการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ประจ าปี พ.ศ. 
2563 จัดโดย กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

7 ตุลาคม 2563  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เป็นวิทยากรการอบรมเร่ือง "การติดตามประเมินผล และถอด
บทเรียน" ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน จัดโดย ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

9 ตุลาคม 2563 ผศ.ชล บุนนาค เป็นผู้บรรยายหัวข้อ "SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย" จัดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ 

6 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดระดับสูง (นบส. ปปส.) รุ่นที่ 2 ในหัวข้อวิชา การบริหารการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมาย
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การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
(ส านักงาน ป.ป.ส.) 

12 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "หลักการส าคัญในการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า
และการออกแบบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า" จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 

24 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เปน็วิทยากรกลุ่มย่อยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนงาน/
โครงการร่วมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ 

26 พฤศจิกายน 2563  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เป็นอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน จัดโดย คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

30 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เศรษฐศาสตร์) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

8 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต (Input-Output Table)" จัดโดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า 

16 ธันวาคม 2563  อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ เป็นอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบและวิธีแก้ปัญหาข่าวปลอม (Fake 
News) ที่มีผลต่อการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน จัดโดย คณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร 

23 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา "การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค (1)" ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับช านาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

25 ธันวาคม 2563  ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย
ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6 มกราคม 2564  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษประเด็น "เงินหยวนดิจิทัลของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน" จัดโดย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 

7 มกราคม 2564  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา "สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษา" จัดโดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

13 มกราคม 2564  รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "4IR กับความท้าทายด้านแรงงานของไทย" 
ในการฝึกอบรมหลักสูตร "การค้าบริการยุคใหม่" จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

13 มกราคม 2564 รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกเชิง
เศรษฐศาสตร์เพื่อก าหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท เดอะ  
ครีเอจี้ จ ากัด 

28 มกราคม 2564  ผศ.ชล บุนนาค เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Mainstreaming SDGs: ความท้าทายและ
โอกาสของประเทศไทยในการขบัเคลื่อน SDGs" จัดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสขุภาพ
ระหว่างประเทศ 

15 กุมภาพันธ์ 2564  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นผู้บรรยายหัวข้อ "สภาพแวดล้อมยุทธศาสตร์ประเทศจีน"  
จัดโดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
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4 มีนาคม 2564  รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ เป็นวิทยากรในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกฎกระทรวงและร่าง
ประกาศกรมทรัพยากรน้ าเกี่ยวกับหมวด 4 การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า คร้ังที่ 1 จัดโดย  
กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 มีนาคม 2564  ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับบุคคลในแต่ละช่วงวัย 
(Generation: GEN) วิธีอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงาน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
โลกอาชีพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงและมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน" ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนัก
จัดหางานระดับกลาง รุ่นที่ 1 – 3 จัดโดย กรมการจัดหางาน 

25 มีนาคม 2564  ผศ .ดร . ว ศิน  ศิวสฤษดิ์  เ ป็นวิ ทยากรบรรยายหั วข้ อ  " Data Analysis and Digital 
Transformation" และหัวข้อ การวิพากษ์ และให้ค าแนะน าการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
" Data Analysis and Digital Transformation" ใ นก า รฝึ ก อบรม  หลั ก สู ต ร  " Smart 
Executive Development Beyond" จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ เป็นวิทยากรเสวนา "TSRi Talk การบริหารจัดการน้ า เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า" จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
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     เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2563 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17 โดย 
ศ.ดร .ธงชัย  วิ นิจจะกูล  ศาสตราภิชานภาควิชา
ประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน 
สหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์ปาฐก ได้แสดงปาฐกถาเรื่อง 
“นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม : ประวัติศาสตร์ภูมิ
ปัญญาของ RULE BY LAW แบบไทย”  ณ อุทยาน
เรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 งานบริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายสัมมนา) ได้จัดการน าเสนอบทความ
ออนไลน์ เ รื่ อ ง  “Can Trade Unions Be Trusted in 
More Diverse Workplace?” โดยจัดผ่านระบบออนไลน์ 
Facebook: EconTU Official  

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

     เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2563 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ รองรับวิกฤต
โรคระบาด” (Global and Local changes, in and out 
of pandemic) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และผ่านระบบ
ออนไลน์ ช่องทาง Facebook Live เพจ คุยกันอย่างสันติ 
SantiTalks และช่องทาง Youtube : Santi Kiranand  

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานบริการวิชาการและ
วิ เทศสัมพันธ์ (ฝ่ายสัมมนา) ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ 
“ Mapping Poverty Through Data Integration 
and Artificial Intelligence”  โ ด ย จั ด ผ่ า น ร ะ บ บ
ออนไลน์ Google Meet  
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     เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2563 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา เร่ือง “ผลกระทบ
ของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

     เมื่อวันที่  25 มกราคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการน าเสนอบทความ
วิชาการเรื่อง “Managing Portfolios with Integrated 
Market and Credit Risk” โดยจัดผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Application และ Facebook: EconTU Official 

     เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 1 เรื่อง “การใช้
โปรแกรมและฐานข้อมูล  Eikon, Datastream, Eikon 
Excel” โดยจัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application   

     เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเสวนา เรื่อง “ถอด
บทเรียนซีพีควบรวมเทสโก้: ใครได้ใครเสีย?” ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ และผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง Facebook 
Live: EconTU Official  
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     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะท างานโครงการสัมมนา
และเผยแพร่ ร่วมกับ คณะท างานพัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data 
ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data 
Serires” ครั้งที่ 3 เร่ือง “การใช้ฐานข้อมูล EMIS เพื่อท างาน
วิจัยและการเรียนการสอน” โดยจัดผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Application  

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะท างานสัมมนา 
เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับ 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กร
มหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “ปรับสมดุลตลาดแรงงาน
ไทยยุคหลังโควิด-19 สู่ความยั่งยืน” โดยจัดผ่านระบบ
ออนไลน์ Webex 

     เมื่ อวันที่  10 มีนาคม 2564  คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเสวนาเร่ือง “คุยกันเรื่อง
อาจารย์ป๋วย” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 หน่วยบริการวิชาการและ
วิ เทศสัมพันธ์  ได้จัดการน าเสนอบทความวิชาการเรื่อง 
“ยุติธรรมทัศน์กับความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย” (Belief 
in a Just World and Inequality in Thailnd)  โดยจัด
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application และ Facebook: 
EconTU Official  
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การบริหารจัดการ 
 

บุคลากรสายวิชาการ  
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานงบการเงินคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย:์- 2563 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 408,752,443.92 
พันธบัตร 133,000,000.00 
หุ้นกู ้ 140,000,000.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  8,651,320,07 
อุปกรณ์ส านักงาน (สุทธิ) 31,654,775.03 

รวมสินทรัพย์ 722,058,539.02 

 



 

 






