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 ประวตัิ รองศาสตราจารย์ ดร. พรเพญ็ วรสิทธา 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.1  ช่ือ และนามสกุล  (ภาษาไทย)  นางพรเพญ็   วรสิทธา 
                             (ภาษาองักฤษ)  MRS.  PORNPEN  VORA-SITTHA  

 

1.2   ต าแหน่งวชิาการ               รองศาสตราจารย ์ระดบั  9 
  

1.3.   สถานทีท่ างาน                             คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  
             สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

                 บางกะปิ     กรุงเทพฯ     รหสัไปรษณีย ์  10240 
                 โทรศพัท ์   081-7337890 
                               อีเมล          pornpen_econ@yahoo.com 

 
2.  ประวตัิการศึกษา 

ระดับปริญญา
เอก โท ตรี และ
ประกาศนียบัตร 

อกัษรย่อ
ปริญญา 

 

 
สาขาวชิาการ 

 
วชิาเอก 

 
สถานศึกษา 

 
ปีทีจ่บ 

 
ประเทศ 

ปริญญาเอก Ph.D เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การพฒันา 

University of 
Notre Dame 

2527 สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท MA. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  University of.   
Notre Dame 

2524 สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท MA 
ศม. 

เศรษฐศาสตร์ 
(หลกัสูตร

ภาษาองักฤษ) 

เศรษฐศาสตร์
การพฒันา 

มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

2517 ไทย 

ปริญญาตรี BA. 
ศบ. 

เศรษฐศาสตร์ 
(หลกัสูตร

ภาษาองักฤษ) 

สถิติทาง 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

2514 ไทย 
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  ช่ือวฒิุบตัร หน่วยงาน วนัรับการอบรม ประเทศ 
วฒิุบตัร An Intermediate Course for University 

Lecturers on Debt Instruments 
ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

18-20 ตุลาคม 
2549 

ไทย 

วฒิุบตัร โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อเป็นผูฝึ้กอบรม
ใหค้วามรู้เร่ืองดา้นตราสารหน้ี (Train the 
Trainer) 

สมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย 24-25 พฤษภาคม 

2550 

ไทย 

วฒิุบตัร Innovative Financial Products for New 
Generatiion 

ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

9-11 พฤษภาคม 
2550 

ไทย 

 

3. รางวลัทีไ่ด้รับ 
 

•   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์จาก   
Rockefeller Foundation และธนาคารกสิกรไทย   

•  ทุ น ก าร ศึ กษ าระดับ ป ริญ ญ าโท  เอ ก  จ าก  University of Notre Dame (U.S.A) แล ะ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

4. ประวตัิการท างาน       
2536 – ปัจจุบนั:       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2519 - 2536:            คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2516- 2519:             ส่วนส่งเสริมการส่งออก ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

5.  ประสบการณ์การท างาน   

2560 – ปัจจุบนั   อาจารยว์ุฒิคุณ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2555-ปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านกัวิจยั  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2557 

รองประธานโครงการอบรม “โครงการการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินงานตาม
แผนงานการจดัตั้งประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยเ์พื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2558” ส าหรับกองอาเซียน 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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2557 

รองประธานโครงการอบรม  “โครงการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการ
สร้างความตระหนกัรู้และใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคม
อาเซียนส าหรับกองอาเซียน” ส าหรับกองอาเซียนกระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

2554 
ทีป่รึกษา ส านกังบประมาณ “โครงการศึกษาเพื่อพฒันาการวเิคราะห์ความเส่ียงตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

2553 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทาง
การเงิน ใน ประวลสาระชุดวิชา “ เศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน” 
60726 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

2553-2554 
ทีป่รึกษา ส านกัอเมริกาและแปซิฟิก กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชยว์จิยั
เร่ือง “โครงการศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งเขตการคา้เสรีระหวา่งประเทศไทยกบั 
ชิลี”  

2552-2553 
ทีป่รึกษา ส านกัอเมริกาและแปซิฟิก กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
“โครงการศึกษาผลกระทบของการจดัท าความตกลงการคา้เสรีอาเซียน/ไทยกบับาง
ประเทศในทวปีอเมริกาใต”้ 

2552 
ทีป่รึกษา ส านกังบประมาณ “ โครงการจดัท าหลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์ความเส่ียงตาม
หลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการส าคญัตามนโยบายรัฐ” 

2552  
คณะกรรมการ หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบนัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอก
เวลาราชการ) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2551 
 ทีป่รึกษา  ส านกัพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา " โครงการส ารวจ
สัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวทั้งประเทศ ปี 2551" 

  2551 
ทีป่รึกษา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “ขอ้เสนอการด าเนินการเชิงปฏิบติั
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในเศรษฐกิจ
โลก”     

13-18 เมย.2551 
หัวหน้าคณะเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีประเทศเกาหลีใตป้ระกอบงานวจิยัเร่ือง “ขอ้เสนอ
การด าเนินการเชิงปฏิบติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก” 

2550 
 ทีป่รึกษา กลุ่มฐานขอ้มูลการตลาด  ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยใน " โครงการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวทั้งประเทศ ปี 
2550" 

2549 
 ทีป่รึกษา กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ในโครงการ “Thailand – 
Chile Joint Study on the Feasibility of an FTA” โครงการความร่วมมือระหวา่งไทย-ชิลี   
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2548-2549 
ทีป่รึกษากรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ในโครงการวจิยัเร่ือง
โครงการศึกษาวจิยัความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งเขตการคา้เสรีระหวา่งไทยกบัชิลี 

2548-2549 อุปนายก สมาคมนกัวจิยัแห่งชาติ ภายใตค้วามอุปถมัภข์องสภาวจิยัแห่งชาติ 

2547-2548 
ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์  สมาคมนกัวจิยัแห่งชาติ ภายใตค้วามอุปถมัภข์องสภาวจิยั
แห่งชาติ 

2548 
ผู้อ านวยการโครงการฝึกอบรมในโครงการ “Mini Master of Financial Restructuring”. 
โครงการในความร่วมมือระหวา่งบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) และสถาบนั 
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (เมษายน-สิงหาคม) 

2547-2548 
ทีป่รึกษา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใน "โครงการบูรณาการขอ้มูลตลาด
นกัท่องเท่ียวหลกั: ญ่ีปุ่น เยอรมนัและสหรัฐอเมริกา"   

2546-2547 
ทีป่รึกษา กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ในโครงการจดัตั้งศูนยข์อ้มูล
กฎระเบียบการคา้ต่างประเทศ 

2546 
กรรมการ ในคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา เศรษฐศาสตร์การเงิน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2545-2546 
ทีป่รึกษาประจ า   คณะกรรมมาธิการ การเศรษฐกิจ การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 
วฒิุสภา 

2545-2546 
ทีป่รึกษา กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ในโครงการจดัตั้งศูนยข์อ้มูล
กฎระเบียบการคา้ต่างประเทศ 

2545-2546 
ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอนุกรมาธิการในโครงการศึกษาและ ติดตามการแกไ้ข
ฟ้ืนฟูวกิฤตเศรษฐกิจปี 2545 

2544-2545 ผู้ช านาญการ   คณะกรรมมาธิการ การเศรษฐกิจ การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม วฒิุสภา 

2542 
หัวหน้าโครงการอบรม " การวเิคราะห์และประเมินโครงการ"  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

2540 - 2541 รองผู้อ านวยการส านักวจัิย    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

มีนาคม 2540 
หัวหน้าคณะ พานกัศึกษาปริญญาโทของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ไปศึกษาดูงานดา้นตลาดการเงินท่ีฮ่องกง 

กนัยายน 2539 
หัวหน้าคณะ พาขา้ราชการผูรั้บการอบรมในโครงการอบรม  "  Mini Master of 
Financial Economics"   ไปศึกษาดูงานดา้นตลาดการเงินท่ีฮ่องกง 

2539 
ผู้อ านวยการโครงการอบรม  "  Mini Master of Financial Economics"  โครงการความ
ร่วมมือระหวา่งกระทรวงการคลงัและศูนยบ์ริการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(มิถุนายน  - กนัยายน 2539) 
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มีนาคม 2539 
หัวหน้าคณะ พานกัศึกษาปริญญาโทของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒั
บริหารศาสตร์ไปศึกษาดูงานดา้นตลาดการเงินท่ีประเทศสิงคโปร์ 

2538 - 2539 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

2536-2538 
ทีป่รึกษาฝ่ายการเงินและเศรษฐกจิของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.)  ในการ
ประเมินการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจบางแห่ง 

2537 
ทีป่รึกษาวจัิยทางการเงิน(ฝ่ายไทย) ในโครงการ Mass Rapid Transit  Systems Master 
Plan เสนอต่อ ส านกังานจดัการจราจรทางบก 

2536 
หัวหน้าทมีในการพาเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงระดบัเลขานุการคณะไปดูงานท่ี
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 

2534 - 2536 รองประธานสภาอาจารย์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2532 - 2533 
ทีป่รึกษาการท าวทิยานิพนธ์ในโครงการ " Rural Community Development in the 
Northeast of Thailand"  โครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัรามค าแหง และ 
University of Atabasca (Cannada)  ดว้ยทุนสนบัสนุนจาก CIDA 

2528 - 2530 หัวหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2520 - 2521 กรรมการ   ในคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2516- 2519 พนักงานสินเช่ือ   ส่วนส่งเสริมการส่งออก ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
 
 

6.: ชื่อโครงการวิจัยของ รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา (ตั้งแต่ปีพศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน) 
1) วิจัยเรื่อง “การส ารวจและการประมาณการความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 2559 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)       

2) วิจัยเรื่อง  “การศึกษาตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงินของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพ่ือสร้า งบัญชี
ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทย 2556”  โครงการย่อยในแผนงานวิจัย เรื่อง 
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้  2559 (หัวหน้า
โครงการและผู้ร่วมวิจัย)       

3) วิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยเพ่ือสร้าง
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทย” ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 2559 (ผู้ร่วมโครงการ ) 

4) วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่เป็นตัวเงินส าหรับประเทศไทย
ส านักวิจัย” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559 (ผู้ร่วมโครงการ ) 



 6 

 
5) วิจัยเรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนเพ่ือสร้างบัญชี

ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทยปี 2556”  ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์. 2558 (ผู้ร่วมโครงการ )   

6) วิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยตลาดธุรกิจภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ประจ าปี 2557”  ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2557 (หัวหน้าโครงการ) 

7) วิจัยเรื่อง “การส ารวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทยปี 2556” 
ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2557 (ผู้ร่วมโครงการ ) 

8) วิจัย เรื่อง “ภาพรวมตลาดกองทุนรวม ความส าคัญและข้อปริศนาในการพัฒนา”  โครงการย่อย
ในแผนงานวิจัยเรื่อง “ไขปริศนากองทุนรวม: ความหวังและความจริง” คณะพัฒนาการ
เศรษฐกจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2556 (นักวิจัย)  

9) แผนงานวิจัยเรื่อง “ไขปริศนากองทุนรวม: ความหวังและความจริง” คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2556 (หัวหน้าโครงการ) 

10) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนปี 2015”. ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2556 (หัวหน้า
โครงการและผู้ร่วมวิจัย)       

11) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนใน
ต่างจังหวัด”  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2555 (หัวหน้า
โครงการ) 

12) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล”  
ด าเนินการวิจัยเพื่อส านักงบประมาณ. 2555  (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)       

13) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” ส านัก
งบประมาณ. 2554 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)       

14) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม : กรณีศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร”. 2553 (หัวหน้าโครงการและนักวิจัย) 

15) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับชิลี ” 
กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2552-2553 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)      

16)  วิจัยเรื่อง “โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล”ด าเนินการวิจัยเพื่อส านักงบประมาณ  2552-2553. (หัวหน้าโครงการและ
ผู้ร่วมวิจัย)       

17) วิจัย เรื่อง “ โครงการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศ ปี 2551”  
ด าเนินการวิจัยส านักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา . 2551   (หัวหน้า
โครงการและผู้ร่วมวิจัย)       
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18) แผนงานวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอการด าเนินการเชิงปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิ ทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก”    เสนอต่อคณะท างานเศรษฐกิจ
มหภาค การเงิน การคลัง  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2550 (หัวหน้าโครงการ)       

19) วิจัยเรื่อง “การสร้างความโปร่งใส จริยธรรม และธรรมาภิบาลในธุรกิจเอกชน โดยมีระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย” 2550 ในแผนงานวิจัยเรื่อง ข้อเสนอการด าเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก เสนอต่อ
คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2550. 
(ผู้วิจัย) 

20) วิจัยเรื่อง “ปัญหาคอรัปชั่นในระบบราชการที่กระทบความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก” 2550  ในแผนงานวิจัยเรื่อง 
ข้อเสนอการด าเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก   แหล่งทุนจากคณะท างานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง  สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. (ผู้วิจัย)   

21)  วิจัย เรื่อง “โครงการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศ ปี 2550”  
ด าเนินการวิจัยเพ่ือกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด   ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย. 2550 (หัวหน้าโครงการ) 

22) วิจัยเรื่อง “Joint Study on the Feasibility of a Free Trade Area Between Thailand and 
Chile” กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 2549 (ผู้ร่วมวิจัยกับคณะท างานจาก
ประเทศชิลี). 2549 

23) วิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศชิลีกับไทย” 
ด าเนินการวิจัยเพื่อกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์. 2548-2549 (หัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมวิจัย) 

24) วิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างเมอร์โคซูร์และไทย 
กรณีประเทศชิลี และปารากวัย” ด าเนินการวิจัยเพ่ือกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ  กระทรวง
พาณิชย์ 2548  (นักวิจัย)  

25) วิจัยเรื่อง “โครงการบูรณาการข้อมูลตลาดนักท่องเที่ยวหลัก : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน”  
ด าเนินการวิจัยเพื่อกองวิชาการ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.    2547. (หัวหน้าโครงการ)    

26) วิจัยเรื่อง  “องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร”  ด าเนินการวิจัยเพื่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.  2546 (นักวิจัย) 

27) วิจัยเรื่อง “การศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศปี  
2545”   ด าเนินการศึกษาในนามของคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา เผยแพร่เฉพาะวุฒิสมาชิก รัฐสภา. 2545  
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28) วิจัยเรื่อง “ความสามารถในการส่งออกของไทยภายใต้กรอบ WTO”  ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
คณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  ISBN 974-231-615-5,  
2545-2546 (หัวหน้าโครงการและนักวิจัย) 

29) วิจัยเรื่อง  “โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกฎระเบียบการค้าต่างประเทศ”   ด าเนินการวิจัยเพื่อกรมการ
ค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 2545-2546 (หัวหน้าโครงการร่วม) 

30) วิจัยเรื่อง “มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของสหภาพยุโรป”  ใน  โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกฎระเบียบ
การค้าต่างประเทศ  ด าเนินการวิจัยเพ่ือกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 2545-2546 
(นักวิจัย) 

31) วิจัยเรื่อง “ โครงการส ารวจเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย”  ด าเนินการวิจัยเพ่ือกองสถิติและวิจัย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  
2545  (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย) 

32) วิจัยเรื่อง “โครงการส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย” ด าเนินการวิจัยเพ่ือกองสถิติและวิจัย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย .  
2544  (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย) 

33) วิจัยเรื่อง “การปรับตัวเรื่องการแข่งขันภายใต้องค์การการค้าโลก”  ด าเนินการวิจัยเพ่ือสภา
หอการค้าไทย  2542 (นักวิจัย) 
 

7.  ชื่อบทความของ ร.ศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา 

1) “  Is Thai Banking Ready for AEC Financial Liberalization in 2020? Asian Social Science, 
Vol 12, No 5 (2016).  ISSN 1911-2017 (Print)   ISSN 1911-2025 (Online).           

2) “ภาพรวมตลาดกองทุนรวม ความส าคัญและข้อปริศนาในการพัฒนา” วารสาร Nida 
Economic  Review (NER 2013) 

3) "Governance and Poverty Reduction in Thailand," Modern Economy, Vol. 3 No. 5, 2012,  
pp. 487-497. doi: 10.4236/me.2012.35064.บทความ เร่ือง  “Economic Impact of Tourism 
Accommodation: Thailand”. Asian Social Science, Vol 12, No 7 (2016). ISSN 1911-2017; 
E-ISSN 1911-2025.  Published by Canadian Center of Science and Education  

4) "การวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ" หนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553  เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถานปนาส านัก
นายกรัฐมนตรี   

5) “ A Model to Estimate the Effects of Tariff Reduction from Chile on Thai Exports and Imports”  
NIDA Development Journal,  ISSN 0125-3689, Volume 48, Number 2 (April-June 2008),   
pp. 25-48. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/issue/view/1583
http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.35064
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/issue/view/1583
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6)  “ ปัญหาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก
และขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ”  ในทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การ
คลัง เล่ม 3 เร่ือง เศรษฐกิจไทยกับความเส่ียง    จัดท าโดย  พิ สิฐ ล้ีอาธรรม  
คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลงั  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ISBN 978-974-16-4812-2  พิมพค์ร้ังท่ี 1  กรกฎาคม  2551 

 

7)    "การวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ" หนังสือ
ส านักนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553  เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถานป
นาส านักนายกรัฐมนตรี  บทความเร่ือง “ แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก” เรียบเรียงเพ่ือ “ คณะท างานเศรษฐกิจมห
ภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส าหรับการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจ าปี 2552 เร่ือง ปฏิรูปสังคมไทยให้เข้มแข็งได้อย่างไร 
จดัโดยสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วนัศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2552 ณ 
โรงแรมมิเรเคิล แกรนด ์กรุงเทพมหานคร 

8)   “ แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก” 

เรียบเรียงเพ่ือ “ คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส าหรับการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจ าปี 2552 เร่ือง 
ปฏิรูปสังคมไทยให้เข้มแข็งได้อย่างไร จัดโดยสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ วนัศุกร์ท่ี 25 กนัยายน 2552 ณ โรงแรมมิเรเคิล แกรนด ์กรุงเทพมหานคร 

9)  “ ปัญหาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก
และขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ”  ในทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การ
คลัง เล่ม 3 เร่ือง เศรษฐกิจไทยกับความเส่ียง    จัดท าโดย  พิ สิฐ ล้ีอาธรรม  
คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลงั  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคม 

10)    “การเพ่ิมเงินออมระยะยาวให้แก่ผูมี้รายได้น้อย”  น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ประจ าปี  2551 เร่ือง การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียน รู้ 
(Developing Thailand toward Knowledge Society)  จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  วนัท่ี 1 เมษายน 2551  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2551 
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11)   “การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนเงินหวยเป็นเงินออม”   น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ เร่ือง เศรษฐกิจฐานรากวนัน้ี    จดัโดยคณะท างานเศรษฐกิจมหภาค 
การเงิน การคลงั   สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เม่ือ เมษายน 2551 

12)   “ อนาคตสินคา้ส่งออกของไทยในเวทีการคา้โลก”  วารสารพฒันบริหารศาสตร์ ISSN 

0125-3689 ปีท่ี 46 ฉบบัท่ี 2-4/ 2549  หนา้ 1-18 

13)   “ความเสมอภาคในด้านการได้มาและใช้ไปในเงินออมภายในประเทศ ”  วารสาร
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 37,2 (กค. – ธค.48) 167-192. 

14) “คุณภาพชีวิติของผูอ้าศยัในเขตเมืองของไทย” วารสารพฒันบริหารศาสตร์  2543 

15)   “แบบจ าลองแสดงอิทธิพลของการปกป้องทางการค้าต่อระบบเศรษฐกิจไทย”  

น าเสนอในงานสัมนาทางวิชาการของสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และ
ตีพิมพ์ใน ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย โดย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
2531 

16)  “ Foreign Trade and the Distribution of Income in Thailand, working paper #124, The 
Halen Kellogy Institute for International Studies, University of Notre Dame in USA. 
46556, July 1989.  ( Co author with Professor Kuan Kim) 

17)   “International Trade, Employment and Income : The Case of Thailand” (co-writer) The 
Developing Economics Volume XXVII, March 1989, number 1. Institute of Developing 
Economics, Tokyo, Japan, pp. 60-74 ( Co author with Professor Kuan Kim) 

18)   “แบบจ าลองแสดงอิทธิพลของการปกป้องทางการค้าต่อระบบเศรษฐกิจไทย”  

น าเสนอในงานสัมนาทางวิชาการของสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และ
ตีพิมพ์ใน ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย โดย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
2531 

19)  “The Impact of Trade Policies on Employment and Income Distribution in Thailand”. 
Economic Bulletin for Asia and the Pacific. Vol. XXXVI, No.1, June 1985 United 
Nations, New York, 1986   

20)   “The Impact of Trade Policies on Employment and Income Distribution in Thailand”. 
Economic Bulletin for Asia and the Pacific. Vol. XXXVI, No.1, June 1985 United 
Nations, New York, 1986   
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21)  “โครงส ร้ างก ารคลังและก ารกู้ ยืม ” น า เสนอ ใน งานสั มน าป ระจ า ปี ขอ ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 8 เร่ือง วิกฤตการณ์หน้ีสาธารณะของรัฐบาลไทย  
วนัท่ี 11–12 กุมภาพนัธ์ 2527 (ร่วมกบัศาสตราจารณ์ ดร. เมธี ครองแกว้) 

 
............................................................................... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


