
 1 

ท ำเนียบอำจำรย์ประจ ำสำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ 
 

 

ช่ือ    รศ.ดร.อภิญญำ  วนเศรษฐ 

 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร  รองศาสตราจารย ์
หน้ำที/่ต ำแหน่งปัจจุบัน  ประธานหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (2563-ปัจจุบนั) 
    - กรรมการประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์   (2558-ปัจจุบนั) 
    - กรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (2560–ปัจจุบนั) 
ต ำแหน่งทีผ่่ำนมำ 

-ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (2562-2564) 
    - กรรมการสภาวชิาการ (2560-2564) 
    - กรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2562-2564) 
    โทรศัพท์/โทรสำร   02-5033571        
        เบอร์ภำยใน      02-5048309 
        E-mail address     khunapinya@yahoo.com 
ทีท่ ำงำน สาขาเศรษฐศาสตร์    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ถนนแจง้วฒันะ   อ. ปากเกร็ด   จ. นนทบุรี 11120 

กำรศึกษำ 

2528    วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2531    พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ)   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2537     บธ.ม.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553    Ph.D. (Economics) International Program, NIDA    

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2531-2532   ธนาคารเอเชีย 
2532-2535   นกัวเิคราะห์   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2535- 2537   นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์  บลจ. เอม็ เอฟ ซี จ  ากดั (มหาชน) 
2537- 2538   หวัหนา้ส่วนวิจยัการเงิน   ธนาคารนครหลวงไทย 
2538 – 2540   ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ บงล. ซิทกา้ จ  ากดั (มหาชน) 



 2 

2543- 2549   อาจารยป์ระจ า / หวัหนา้สาขาการเงิน / ผูช่้วยคณบดี 
มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

2548–2552   อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
2552 -2558 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาเศรษฐศาสตร์   

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2558– ปัจจุบนั รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาเศรษฐศาสตร์   

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

แขนงวชิำทีม่ีควำมช ำนำญหรือสนใจพเิศษ  
 1) เศรษฐศาสตร์การเงิน / การวเิคราะห์โครงการ  
 2) เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
 3) เศรษฐศาสตร์พฒันา 

ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่ผยแพร่ 
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Nareerut Seerasarn, Servel A. Miller and Apinya Wanaset (2020). Transitioning to Organic Rice 
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ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน. หนา้ 108-125. (TCI) 

Apinya Wanaset and Porphant Ouyyanont. (2018). Cooperative Contract Farming for Income 
Stability of Small Scale Farmers in Thailand.  Business Administration and Economics 
Review, vol.14, no.1, pp. 146-160. (TCI) 

พอพนัธ์ อุยยานนท ์ศิริพร สัจจานนัท ์ฐิติมา โหล้ ายอง และอภิญญา วนเศรษฐ (2561). กำรคุ้มครองพืน้ที่
เกษตรกรรม : กรณีศึกษำพืน้ทีก่ำรปลูกทุเรียนจังหวดันนทบุรี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและ
พฒันา. ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 19 เดือนมกราคม-มิถุนายน. หนา้ 88-101. (TCI) 

กชกร เอ่ียมอน้ และอภิญญา วนเศรษฐ (2561). กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนในธุรกจิแลกเปลีย่น
เงินตรำต่ำงประเทศในเมืองพทัยำ กรณบีริษัท รัน เอกเชนท์ จ ำกดั วารสารมนุษยศ์าสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 เดือนมิถุนายน – กนัยายน. หนา้ 150-160. (TCI) 

ดวงใจ พรหมมินทร์ และอภิญญา วนเศรษฐ (2560). ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษี
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ทำงเศรษฐกจิของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทยัธรรมาธิราช. ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 
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Apinya Wanaset (2017). Cooperative Contract Farming for Income Stability of Retail Farmers.  
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861–869. (Scopus) 

Apinya Wanaset (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. Modern 
Management Journal. vol.14, no.2, pp. 159-167. (TCI) 

Apinya Wanaset (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. International 
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no.1, pp. 32-43. (TCI) 
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Apinya Wanaset (2012). The Relationship between Exchange Rates and Prices under the Purchasing 
Power Parity: A Study of Thailand. The 7th International Conference in the “Regional 
Innovation and Cooperation in Asia” Pusan University, Korea, November 23-24. 
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Countries. The 5th International Conference in the “Regional Innovation and Cooperation in 
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ของประชำชนจำกระบบโครงข่ำยพลงังำน  (2554) 
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ของประเทศไทยด้วยกองทุนรักษำเสถียรภำพรำคำและแนวทำง
ทีเ่หมำะสมในกำรจัดตั้ง (2557) 

  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก                ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  
5. นกัวจิยั  
   ช่ือโครงการ กำรคุ้มครองแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทย: กรณีศึกษำ           

จ.นนทบุรี (2557) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก                งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
6. นกัวจิยั   
   ช่ือโครงการ  ชุมชนกบักำรจัดกำรอุทกภัยธรรมชำติ: กรณศึีกษำชุมชนลุ่มน ำ้

เจ้ำพระยำและท่ำจีน  (2558) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
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7. นกัวจิยั    
 ช่ือโครงการ เกษตรพนัธะสัญญำกบัควำมมั่นคงทำงรำยได้ของเกษตรกร: 

กรณกีำรเลีย้งไก่และหมูในเขตภำคกลำง  (2558) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
8. หวัหนา้โครงการ  
   ช่ือโครงการ กำรเปิดเสรีทำงกำรเงินกบักำรพฒันำเศรษฐกจิ: แนวทำงที่

เหมำะสมในประเทศไทย (2559) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
 
9. นกัวจิยั   
   ช่ือโครงการ กำรคุ้มครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม : กรณีศึกษำพืน้ทีก่ำรปลูกทุเรียน 

จังหวดันนทบุรี (2560) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
10.  หวัหนา้โครงการ 
    ช่ือโครงการ เกษตรพนัธะสัญญำในรูปแบบสหกรณ์เพือ่ควำมมั่นคงทำง

รำยได้ของเกษตรกรรำยย่อย (2561) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
11. หวัหนา้โครงการ 
  ช่ือโครงการ บทบำทกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศต่อกำรเติบโตทำง

เศรษฐกจิ (2561) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
12. นกัวจิยั 
  ช่ือโครงการ แนวทำงพฒันำกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ: กรณกีำรท่องเทีย่วชม

ห่ิงห้อย อ. อมัพวำ จ.สมุทรสงครำม (2562) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
13. หวัหนา้โครงการ 
  ช่ือโครงการ กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนเพื่อเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลติและ

สร้ำงมูลค่ำเพิม่ของข้ำวอินทรีย์ (2562) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
14. หวัหนา้โครงการ 
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  ช่ือโครงการ โครงสร้ำงรำคำและกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
ตลำดโลก: กรณีข้ำวและยำงพำรำ (2563) 

ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

15. นกัวจิยั 
  ช่ือโครงการ กำรจัดกำรโลจิสติกส์เพือ่กำรท่องเทีย่วแบบยัง่ยืนของอุทยำน

ธรณสีตูล (2563) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและ

นวตักรรม (สกสว.) 
16. หวัหนา้โครงการ  
  ช่ือโครงการ กำรศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนกำรลงทุนของโครงกำรศูนย์เร่ง

พฒันำต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center (2564) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

งำนวจัิยระหว่ำงด ำเนินกำร 

1. หวัหนา้โครงการ 
 ช่ือโครงการ นโยบำยอตัรำแลกเปลีย่นกบัปัญหำดุลกำรค้ำในประเทศไทย 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

หนังสือ 
อภิญญา วนเศรษฐ (2555).  ค ำศัพท์ทำงกำรเงิน  พิมพค์ร้ังท่ี 2  จตุพร ดีไซน์  นนทบุรี. 

ต ำรำของมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2553) หน่วยท่ี 15 สภาวะและแนวโนม้การเกษตรและการพฒันาชนบทของไทย. ใน
เอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2553) หน่วยท่ี 7 การจดัการสินคา้คงคลงั .ในเอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การ
ผลิตและการจดัการการตลาด. หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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อภิญญา วนเศรษฐ. (2555) หน่วยท่ี 8 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินในระบบเศรษฐกิจปิด. ในประมวลสาระ
ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 6-10 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 อภิญญา วนเศรษฐ. (2555) หน่วยท่ี 12 การลงทุนของธุรกิจระหวา่งประเทศ. ในประมวลสาระชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศและธุรกิจระหวา่งประเทศ หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2557) หน่วยท่ี 14 นโยบายการเงินและการคลงักบัการพฒันาเศรษฐกิจ. ในประมวล
สาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันาและประเด็นปัญหาร่วมสมยั. หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ชยนัต ์ตนัติวสัดาการ และ อภิญญา วนเศรษฐ (2557). หน่วยท่ี 10 การคา้ระหวา่งประเทศกบัการพฒันา. ใน
ประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันาและประเด็นปัญหาร่วมสมยั. หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: 
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2558) หน่วยท่ี 5 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดโ้ครงการ. ในเอกสารการสอนชุดวชิาการ
วเิคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุวมิล เฮงพฒันา และอภิญญา วนเศรษฐ. (2558) หน่วยท่ี 7 กรณีศึกษาการวเิคราะห์โครงการ 1. ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาการวเิคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2558) หน่วยท่ี 12 การประเมินผลการด าเนินงานดา้นการเงินของโครงการ. ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาการวเิคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2559) หน่วยท่ี 7 อตัราแลกเปล่ียน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และระบบการเงินระหวา่ง
ประเทศ ในเอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2559) หน่วยท่ี 13 การคา้ การลงทุน และการเงินระหวา่งประเทศของไทย ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน
ในประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 1-5 นนทบุรี: 
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 8 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินในระบบเศรษฐกิจปิด. ในประมวลสาระ
ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 6-10 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

จิระพล  โพบุคดี อดิศร โรจนพนัธ์ุ อภิญญา วนเศรษฐ และวรรณกิตต์ิ วรรณศิลป์. (2560) หน่วยท่ี 15
กรณีศึกษาการจดัการการเงินและนโยบายการเงิน. ในประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 11-15 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 6 การวเิคราะห์ระบบและภาวะเศรษฐกิจ. ในประมวลสาระชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 7 นโยบายการเงินการคลงั  การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ. ใน
ประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หน่วยท่ี 1-7 
นนทบุรี: สาขาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2561) หน่วยท่ี 3 โครงสร้างตลาดสินคา้เกษตร. ในเอกสารการสอนชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม. หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2562). หน่วยท่ี 10 การกา้วสู่สังคมผูสู้งอายกุบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยก์บัจริยธรรมทางธุรกิจ  หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

กฤษณา ปุณยางกรู และอภิญญา วนเศรษฐ. (2562). หน่วยท่ี 8 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์. ในเอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจิสติกส์. 8-15 นนทบุรี: 
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ (2562). หน่วยท่ี 2 การจดัการโครงการลงทุน. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการจดัการการเงิน
ขั้นสูงและการวเิคราะห์หลกัทรัพย.์ หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ (2563). หน่วยท่ี 5 นโยบายการเงิน ในเอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและ
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