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ภาวิน ศิริประภานุกูล 
 
ที่อยู่ (ที่ท างาน) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
2 ถ.พระจันทร ์เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 
10200 
โทรศัพท:์  0 2613 2450 
e-mail:       pawin@econ.tu.ac.th 

ที่อยู่ (บ้าน) 
400 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 67 
บางพลัด 
กรุงเทพฯ 
10700 
โทรศัพท์มือถือ:  08 6413 2939 

 
การศึกษา 
 - Australian National University, Canberra, Australia Ph.D.  
  GPA:  3.86 (ในช่วง Coursework) 
  วิทยานิพนธ์: Essays in Forecasting Macroeconomic Indicators, 2009 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ   MA (Economics) 
  GPA:      4.00 

วิทยานิพนธ์: Effects of monetary policies in RBC model with banking sector, 2000 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรุงเทพฯ   BA (Economics, 2nd Class Honour) 
  GPA:  3.51 
  วิชาเอก:  เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐมิต ิ
  วิชาโท:  การเงินและการจัดการธุรกิจ 
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   มัธยมศึกษา (สายวิทยาศาสตร์) 
  GPA: 3.91 
 
รางวัลและทุนการศึกษา 

- ทุนการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Australian 
National University, Australia 
- ทุนมูลนิธิกองทุนรวม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 
- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการเยาวชนช้างเผือกเครือซีเมนต์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
สายวิทยาศาสตร์ 

 
การท างาน 
 - รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556  
 - รองผู้อ านวยการ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ  มีนาคม 2554 – มิถุนายน 2554 

- คณะท างาน โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2552 –กุมภาพันธ์ 2554 
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 - อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม 2545 – ปัจจุบัน 
 - Trader ห้องค้าเงินตราต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ ส านักงานใหญ่ กันยายน 2543 – เมษายน 2545 
 
งานวิจัยที่ผ่านมา 

1. งานวิจัยเชิงนโยบาย 

a. โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานใน

ระยะยาว. อยู่ระหว่างด าเนินการ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2556). ร่วมกับ รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่ง

สุริยะวิบูลย์ และคณะ 

b. โครงการการจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ น าส่ง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. มีนาคม 2556. ร่วมกับ 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

c. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ น าส่ง ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์. กุมภาพันธ์ 2556. ร่วมกับ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา และคณะ 

d. โครงการส ารวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เรื่อง ภาษีผลได้จากทุนจากการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น าส่ง มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 

พฤศจิกายน 2555. 

e. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

รายไตรมาสแบบดัชนีลูกโซ่ น าส่ง ส านักบัญชีประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต.ิ ตุลาคม 2555. ร่วมกับ รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และคณะ 

f. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับ

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) ระยะที่ 1 น าส่ง ส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ กระทรวงการคลัง. มีนาคม 2555. ร่วมกับ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และคณะ 

g. โครงการศึกษาการบริหารเศรษฐกิจมหภาคระยะปานกลางภายใต้โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหาร

เศรษฐกิจมหภาค และการศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลาง น าส่ง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต.ิ มกราคม 2555. ร่วมกับ 

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และคณะ 

h. โครงการส ารวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เรื่อง การปฏิรูประบบภาษี น าส่ง 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. กันยายน 2554.  

i. โครงการพัฒนาแบบจ าลองการค้าระหว่างประเทศรายสาขาและกลุ่มแบบจ าลองเตือนภัย

การค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า น าส่ง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย.์ กันยายน 2554. 

ร่วมกับ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา  
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j. โครงการศึกษาการเจรจาการคา้พหุภาคีรอบโดฮา ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย (บทที่ 13 บทวิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นของ

ผู้ประกอบการ และ บทที่ 8 การเจรจาการค้ารอบโดฮากับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการค้า 

หัวข้อ 8.4 การปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องความตกลงการค้าภูมิภาค) น าส่ง กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย.์ กุมภาพันธ์ 2554. ร่วมกับ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ และ

คณะ 

k. โครงการพัฒนาแบบจ าลองการค้าระหว่างประเทศของไทย และจัดท าแบบจ าลองเตือนภัย

การค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า น าส่ง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย.์ กันยายน 2553. 

ร่วมกับ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา และคณะ 

 

2. งานวิจัยเชิงผลิตสร้างองค์ความรู ้

a. การศึกษาปัจจัยก่อเกิดวัฏจักรธุรกิจและความสัมพันธ์กับนโยบายการเงิน น าส่ง ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย. ตุลาคม 2555. 

 

3. บทความวิชาการ 

a. Fighting Unemployment during Recessions: A Review of Fiscal Policies in Theory and 

Practice. Thailand Development Research Institute Quarterly Review 24(4), December 

2552. ร่วมกับ Nada Wasi.  

b. Forecasting with Bayesian VARs: Does Larger Mean Better? วารสารเศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552.   

 


