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ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ วรสิ ทธา
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่ อ และนามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นางพรเพ็ญ วรสิ ทธา
MRS. PORNPEN VORA-SITTHA

1.2 ตาแหน่ งวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

1.3. สถานทีท่ างาน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บางกะปิ กรุ งเทพฯ รหัสไปรษณี ย ์ 10240
โทรศัพท์ 081-7337890
อีเมล
pornpen_econ@yahoo.com

2. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา อักษรย่อ
เอก โท ตรี และ ปริญญา
สาขาวิชาการ
ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาเอก
Ph.D
เศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาโท

MA.

เศรษฐศาสตร์

ปริ ญญาโท

MA
ศม.

ปริ ญญาตรี

BA.
ศบ.

เศรษฐศาสตร์
(หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ)
เศรษฐศาสตร์
(หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ)

วิชาเอก

สถานศึกษา

ปี ทีจ่ บ

ประเทศ

เศรษฐศาสตร์ University of
การพัฒนา Notre Dame
เศรษฐศาสตร์ University of.
Notre Dame
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การพัฒนา ธรรมศาสตร์

2527

สหรัฐอเมริ กา

2524

สหรัฐอเมริ กา

2517

ไทย

สถิติทาง
เศรษฐศาสตร์

2514

ไทย

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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ชื่อวุฒิบตั ร
วุฒิบตั ร An Intermediate Course for University
Lecturers on Debt Instruments
วุฒิบตั ร โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นผูฝ้ ึ กอบรม
ให้ความรู ้เรื่ องด้านตราสารหนี้ (Train the
Trainer)
วุฒิบตั ร Innovative Financial Products for New
Generatiion

หน่วยงาน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย

วันรับการอบรม ประเทศ
18-20 ตุลาคม
ไทย
2549
ไทย
24-25 พฤษภาคม
2550
ตลาดหลักทรัพย์ 9-11 พฤษภาคม
ไทย
แห่งประเทศไทย 2550

3. รางวัลทีไ่ ด้ รับ
• ทุ น การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทที่ ค ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ จ าก
Rockefeller Foundation และธนาคารกสิ กรไทย
• ทุ น ก ารศึ ก ษ าร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าโ ท เอ ก จ าก University of Notre Dame (U.S.A) แ ล ะ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

4. ประวัติการทางาน
2536 – ปัจจุบนั :
2519 - 2536:
2516- 2519:

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ส่ วนส่ งเสริ มการส่ งออก ฝ่ ายต่างประเทศ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด

5. ประสบการณ์ การทางาน
2560 – ปัจจุบนั อาจารย์วุฒิคุณ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2555-ปัจจุบนั

2557

ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน สานักวิจยั
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
รองประธานโครงการอบรม “โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนในส่ วนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน 2558” สาหรับกองอาเซียน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

3

รองประธานโครงการอบรม “โครงการเตรี ยมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการ
สร้างความตระหนักรู ้และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้างประชาคม
2557
อาเซียนสาหรับกองอาเซียน” สาหรับกองอาเซียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
ทีป่ รึกษา สานักงบประมาณ “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ ยงตามหลัก
2554
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หารชุ ดวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการทาง
2553
การเงิน ใน ประวลสาระชุดวิชา “ เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน”
60726 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทีป่ รึกษา สานักอเมริ กาและแปซิ ฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์วจิ ยั
2553-2554 เรื่ อง “โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทยกับ
ชิลี”
ทีป่ รึกษา สานักอเมริ กาและแปซิ ฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
2552-2553 “โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทาความตกลงการค้าเสรี อาเซี ยน/ไทยกับบาง
ประเทศในทวีปอเมริ กาใต้”
ทีป่ รึกษา สานักงบประมาณ “ โครงการจัดทาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ ยงตาม
2552
หลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสาคัญตามนโยบายรัฐ”
คณะกรรมการ หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์มหาบันฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอก
2552
เวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ทีป่ รึกษา สานักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา " โครงการสารวจ
2551
สัดส่ วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศ ปี 2551"
ทีป่ รึกษา สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “ข้อเสนอการดาเนินการเชิงปฏิบตั ิ
2551
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจ
โลก”
หัวหน้ าคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ประกอบงานวิจยั เรื่ อง “ข้อเสนอ
13-18 เมย.2551 การดาเนิ นการเชิงปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก”
ทีป่ รึกษา กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่ง
2550
ประเทศไทยใน " โครงการสารวจสัดส่ วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศ ปี
2550"
ทีป่ รึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ในโครงการ “Thailand –
2549
Chile Joint Study on the Feasibility of an FTA” โครงการความร่ วมมือระหว่างไทย-ชิลี
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2548-2549
2548-2549
2547-2548
2548
2547-2548
2546-2547
2546
2545-2546
2545-2546
2545-2546
2544-2545

ทีป่ รึกษากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ในโครงการวิจยั เรื่ อง
โครงการศึกษาวิจยั ความเป็ นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ระหว่างไทยกับชิลี
อุปนายก สมาคมนักวิจยั แห่งชาติ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสภาวิจยั แห่งชาติ
ประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ สมาคมนักวิจยั แห่งชาติ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสภาวิจยั
แห่งชาติ
ผู้อานวยการโครงการฝึ กอบรมในโครงการ “Mini Master of Financial Restructuring”.
โครงการในความร่ วมมือระหว่างบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (บสท.) และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (เมษายน-สิ งหาคม)
ทีป่ รึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน "โครงการบูรณาการข้อมูลตลาด
นักท่องเที่ยวหลัก: ญี่ปุ่น เยอรมันและสหรัฐอเมริ กา"
ทีป่ รึกษา กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ในโครงการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล
กฎระเบียบการค้าต่างประเทศ
กรรมการ ในคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ทีป่ รึกษาประจา คณะกรรมมาธิ การ การเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม
วุฒิสภา
ทีป่ รึกษา กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ในโครงการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล
กฎระเบียบการค้าต่างประเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอนุกรมาธิ การในโครงการศึกษาและ ติดตามการแก้ไข
ฟื้ นฟูวกิ ฤตเศรษฐกิจปี 2545
ผู้ชานาญการ คณะกรรมมาธิ การ การเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

หัวหน้ าโครงการอบรม " การวิเคราะห์และประเมินโครงการ" คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2540 - 2541 รองผู้อานวยการสานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2542

หัวหน้ าคณะ พานักศึกษาปริ ญญาโทของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริ หารศาสตร์ไปศึกษาดูงานด้านตลาดการเงินที่ฮ่องกง
หัวหน้ าคณะ พาข้าราชการผูร้ ับการอบรมในโครงการอบรม " Mini Master of
กันยายน 2539
Financial Economics" ไปศึกษาดูงานด้านตลาดการเงินที่ฮ่องกง
ผู้อานวยการโครงการอบรม " Mini Master of Financial Economics" โครงการความ
2539
ร่ วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและศูนย์บริ การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(มิถุนายน - กันยายน 2539)
มีนาคม 2540
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หัวหน้ าคณะ พานักศึกษาปริ ญญาโทของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
บริ หารศาสตร์ไปศึกษาดูงานด้านตลาดการเงินที่ประเทศสิ งคโปร์
2538 - 2539 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ทีป่ รึกษาฝ่ ายการเงินและเศรษฐกิจของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการ
2536-2538
ประเมินการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจบางแห่ง
ทีป่ รึกษาวิจัยทางการเงิน(ฝ่ ายไทย) ในโครงการ Mass Rapid Transit Systems Master
2537
Plan เสนอต่อ สานักงานจัดการจราจรทางบก
หัวหน้ าทีมในการพาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงระดับเลขานุการคณะไปดูงานที่
2536
ประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร์
2534 - 2536 รองประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ทีป่ รึกษาการทาวิทยานิพนธ์ในโครงการ " Rural Community Development in the
2532 - 2533 Northeast of Thailand" โครงการความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคาแหง และ
University of Atabasca (Cannada) ด้วยทุนสนับสนุนจาก CIDA
2528 - 2530 หัวหน้ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มีนาคม 2539

2520 - 2521 กรรมการ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2516- 2519 พนักงานสิ นเชื่ อ ส่ วนส่ งเสริ มการส่ งออก ฝ่ ายต่างประเทศ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
6.: ชื่อโครงการวิจัยของ รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา (ตั้งแต่ปีพศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน)
1) วิจัยเรื่อง “การสารวจและการประมาณการความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อ
เตรี ย มความพร้อ มในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน” ส านั กวิจัย สถาบั น บัณ ฑิ ต พั ฒ นบริห าร
ศาสตร์. 2559 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)
2) วิจั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาตั ว ชี้ วั ด ที่ ไม่ ใช่ ตั ว เงิน ของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทยเพื่ อ สร้า งบั ญ ชี
ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสาหรับประเทศไทย 2556” โครงการย่อยในแผนงานวิจัย เรื่อง
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสาหรับประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ 2559 (หัวหน้า
โครงการและผู้ร่วมวิจัย)
3) วิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทยเพื่อสร้าง
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสาหรับประเทศไทย” สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 2559 (ผู้ร่วมโครงการ )
4) วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่เป็นตัวเงินสาหรับประเทศไทย
สานักวิจัย” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559 (ผู้ร่วมโครงการ )
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5) วิจัย เรื่อง “การจั ดเก็บ ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ ประกอบการเอกชนเพื่ อสร้างบัญ ชี
ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสาหรับประเทศไทยปี 2556” สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์. 2558 (ผู้ร่วมโครงการ )
6) วิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยตลาดธุรกิจภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ประจาปี 2557” สานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2557 (หัวหน้าโครงการ)
7) วิจัยเรื่อง “การสารวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสาหรับประเทศไทยปี 2556”
สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2557 (ผู้ร่วมโครงการ )
8) วิจัย เรื่อง “ภาพรวมตลาดกองทุนรวม ความสาคัญและข้อปริศนาในการพัฒนา” โครงการย่อย
ในแผนงานวิจั ย เรื่ อ ง “ไขปริ ศ นากองทุ น รวม: ความหวั งและความจริง ” คณะพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2556 (นักวิจัย)
9) แผนงานวิจัยเรื่อง “ไขปริศนากองทุนรวม: ความหวังและความจริง ” คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2556 (หัวหน้าโครงการ)
10) วิจัยเรื่อง “โครงการศึก ษาความพร้อ มในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้ก ารแข่ง ขัน ใน
ประชาคมอาเซีย นปี 2015”. สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2556 (หัวหน้า
โครงการและผู้ร่วมวิจัย)
11) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนใน
ต่างจังหวัด” คณะพัฒ นาการเศรษฐกิ จ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ . 2555 (หัวหน้ า
โครงการ)
12) วิจั ย เรื่ อ ง “โครงการศึ ก ษาเพื่ อการพั ฒ นาการวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั กธรรมาภิ บ าล”
ดาเนินการวิจัยเพื่อสานักงบประมาณ. 2555 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)
13) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อการพัฒ นาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลั กธรรมาภิบาล” สานัก
งบประมาณ. 2554 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)
14) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม: กรณีศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร”. 2553 (หัวหน้าโครงการและนักวิจัย)
15) วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับชิลี ”
กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2552-2553 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)
16) วิจัยเรื่อง “โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สาคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล”ดาเนินการวิจัยเพื่อสานักงบประมาณ 2552-2553. (หัวหน้าโครงการและ
ผู้ร่วมวิจัย)
17) วิจั ย เรื่อง “ โครงการส ารวจสัดส่ ว นพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวทั้งประเทศ ปี 2551”
ดาเนินการวิจัยสานักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2551 (หัวหน้า
โครงการและผู้ร่วมวิจัย)
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18) แผนงานวิ จั ย เรื่ อ ง “ข้ อ เสนอการด าเนิ น การเชิ ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก” เสนอต่อคณะทางานเศรษฐกิจ
มหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550 (หัวหน้าโครงการ)
19) วิจัย เรื่อง “การสร้างความโปร่งใส จริยธรรม และธรรมาภิบาลในธุรกิจเอกชน โดยมีระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย ” 2550 ในแผนงานวิจัยเรื่อง ข้อเสนอการดาเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ าพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก เสนอต่อ
คณะทางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2550.
(ผู้วิจัย)
20) วิจัยเรื่อง “ปัญหาคอรัปชั่นในระบบราชการที่กระทบความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทยในเศรษฐกิ จ โลก” 2550 ในแผนงานวิ จั ย เรื่ อ ง
ข้อเสนอการดาเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก แหล่งทุนจากคณะทางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. (ผู้วิจัย)
21) วิ จั ย เรื่ อ ง “โครงการส ารวจสั ด ส่ ว นพฤติ ก รรมการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ประเทศ ปี 2550”
ดาเนิ น การวิ จั ย เพื่ อกลุ่ มฐานข้อ มู ล การตลาด ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย. 2550 (หัวหน้าโครงการ)
22) วิจั ย เรื่ อ ง “Joint Study on the Feasibility of a Free Trade Area Between Thailand and
Chile” กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ 2549 (ผู้ร่วมวิจัยกับคณะทางานจาก
ประเทศชิลี). 2549
23) วิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศชิลีกับไทย”
ดาเนินการวิจัยเพื่อกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2548-2549 (หัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมวิจัย)
24) วิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างเมอร์โคซูร์และไทย
กรณี ป ระเทศชิลี และปารากวัย ” ดาเนินการวิจัยเพื่ อกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ 2548 (นักวิจัย)
25) วิจั ย เรื่ อ ง “โครงการบู ร ณาการข้ อมู ล ตลาดนั ก ท่ องเที่ ย วหลั ก : สหรัฐ อเมริก า ญี่ ปุ่ น เยอรมั น ”
ดาเนินการวิจัยเพื่อกองวิชาการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2547. (หัวหน้าโครงการ)
26) วิจัยเรื่อง “องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร” ดาเนินการวิจัยเพื่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2546 (นักวิจัย)
27) วิจั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาและติ ด ตามการแก้ไขปั ญ หาวิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศปี
2545” ด าเนิ น การศึ ก ษาในนามของคณะกรรมาธิ ก าร การเศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา เผยแพร่เฉพาะวุฒิสมาชิก รัฐสภา. 2545

8

28) วิ จั ย เรื่ อ ง “ความสามารถในการส่ ง ออกของไทยภายใต้ ก รอบ WTO” ด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ
คณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ISBN 974-231-615-5,
2545-2546 (หัวหน้าโครงการและนักวิจัย)
29) วิจัยเรื่อง “โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกฎระเบียบการค้าต่างประเทศ” ดาเนินการวิจัยเพื่อกรมการ
ค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2545-2546 (หัวหน้าโครงการร่วม)
30) วิจัย เรื่อง “มาตรการที่ไม่ใช่ภ าษีของสหภาพยุโรป” ใน โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล กฎระเบียบ
การค้าต่างประเทศ ดาเนินการวิจัยเพื่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2545-2546
(นักวิจัย)
31) วิจั ย เรื่ อ ง “ โครงการส ารวจเส้ น ทางการเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างประเทศที่ มี ต่ อ การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย” ดาเนินการวิจัยเพื่อกองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
2545 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)
32) วิจั ย เรื่อง “โครงการส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย” ดาเนินการวิจัยเพื่อกองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
2544 (หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย)
33) วิจั ย เรื่ อ ง “การปรั บ ตั ว เรื่ อ งการแข่ งขั น ภายใต้ อ งค์ ก ารการค้ าโลก” ด าเนิ น การวิจั ย เพื่ อ สภา
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) “ภาพรวมตลาดกองทุ น รวม ความส าคัญ และข้อ ปริ ศ นาในการพัฒ นา” 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.บ ท ความ เรื่ อง “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) "การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของแผนงาน/โครงการ" หนั ง สื อ ส านั ก
นายกรั ฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 28 มิ ถุ นายน 2553 เนื่ องในโอกาสวัน คล้ายวันสถานปนาส 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.
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6) “ ปั ญหาการเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิ จโลก

และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ” ในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การ
คลั ง เล่ ม 3 เรื่ อง เศรษฐกิ จ ไทยกั บ ความเสี่ ยง จั ด ท าโดย พิ สิ ฐ ลี้ อาธรรม
คณะทางานเศรษฐกิ จมหภาค การเงิ น การคลัง สภาที่ ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ISBN 978-974-16-4812-2 พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2551
7) "การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของแผนงาน/โครงการ" หนั งสื อ

สานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เนื่ องในโอกาสวันคล้ายวันสถานป
นาสานักนายกรัฐมนตรี บทความเรื่ อง “ แนวทางการเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิ จโลก” เรี ยบเรี ยงเพื่อ “ คณะทางานเศรษฐกิจมห
ภาค การเงิ น การคลัง สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส าหรั บ การ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจาปี 2552 เรื่ อง ปฏิรูปสั งคมไทยให้ เข้ มแข็งได้ อย่ างไร
จัดโดยสภาที่ ป รึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ วันศุ กร์ ที่ 25 กันยายน 2552 ณ
โรงแรมมิเรเคิล แกรนด์ กรุ งเทพมหานคร
8) “ แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิ จโลก”
เรี ย บเรี ย งเพื่ อ “ คณะท างานเศรษฐกิ จ มหภาค การเงิ น การคลัง สภาที่ ป รึ ก ษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ สาหรับการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจาปี 2552 เรื่ อง
ปฏิ รูป สั งคมไทยให้ เข้ ม แข็ งได้ อ ย่ างไร จัด โดยสภาที่ ป รึ กษาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมมิเรเคิล แกรนด์ กรุ งเทพมหานคร
9) “ ปั ญหาการเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิ จโลก
และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ” ในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การ
คลั ง เล่ ม 3 เรื่ อง เศรษฐกิ จ ไทยกั บ ความเสี่ ยง จั ด ท าโดย พิ สิ ฐ ลี้ อาธรรม
คณะทางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
10) “การเพิ่ มเงิ นออมระยะยาวให้แก่ ผูม้ ี รายได้น้อย” นาเสนอในการประชุ มวิชาการ
ประจ าปี 2551 เรื่ อง การพั ฒ นาประเทศไทยสู่ การเป็ นสั ง คมแห่ งการเรี ย นรู้
(Developing Thailand toward Knowledge Society) จัด โดย สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห าร
ศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2551 หอประชุ มเฉลิ มพระเกี ยรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2551
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11) “การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนเงินหวยเป็ นเงินออม ” นาเสนอในการ

ประชุมวิชาการ เรื่ อง เศรษฐกิ จฐานรากวันนี้ จัดโดยคณะทางานเศรษฐกิ จมหภาค
การเงิน การคลัง สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อ เมษายน 2551
12) “ อนาคตสิ นค้าส่ งออกของไทยในเวทีการค้าโลก” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ISSN
0125-3689 ปี ที่ 46 ฉบับที่ 2-4/ 2549 หน้า 1-18
13) “ความเสมอภาคในด้านการได้ม าและใช้ไปในเงิ น ออมภายในประเทศ ” วารสาร
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 37,2 (กค. – ธค.48) 167-192.
14) “คุณภาพชีวิติของผูอ้ าศัยในเขตเมืองของไทย” วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ 2543
15) “แบบจ าลองแสดงอิ ท ธิ พ ลของการปกป้ อ งทางการค้า ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย ”
นาเสนอในงานสัมนาทางวิชาการของสมาคมเศรษฐศาสตร์ แห่ งประเทศไทย และ
ตีพิมพ์ใน ความรู้ นักเศรษฐศาสตร์ ไทย โดย สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
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 าลองแสดงอิ ท ธิ พ ลของการปกป้ อ งทางการค้า ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย ”

นาเสนอในงานสัมนาทางวิชาการของสมาคมเศรษฐศาสตร์ แห่ งประเทศไทย และ
ตีพิมพ์ใน ความรู้ นักเศรษฐศาสตร์ ไทย โดย สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
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) “โค รงส ร้ างก ารค ลั ง แล ะก ารกู้ ยื ม ” น าเส น อ ใน งาน สั ม น าป ระจ าปี ข อ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 เรื่ อง วิกฤตการณ์ หนี้ สาธารณะของรัฐบาลไทย
วันที่ 11–12 กุมภาพันธ์ 2527 (ร่ วมกับศาสตราจารณ์ ดร. เมธี ครองแก้ว)
...............................................................................

