
แนะนาํคณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
สถาบนับณัฑติพฒันบร ิหารศาสตร  ์

 

ประวัตคิวามเป็นมา 

o คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2509 จากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตบุคลากรในระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเวลานั้น 

o 2509 หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นหลักสูตรแรกท่ีเปิดการเรียนการสอนพร้อมการก่อต้ังคณะ โดยเป็นหลักสูตรท่ีแตกต่างไป
จากหลักสูตรปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยเนื่องจากเน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก  

o 2511 คณะพฒันาการเศรษฐกิจรบัโอนหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาการเศรษฐกิจ จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ จัด

อบรมแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ 
o 2525 เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ‘การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ’ เน้นการสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจในเรื่องวิธีการ

วิเคราะห์โครงการ การตัดสินใจในโครงการลงทุน การวางแผนบริหารโครงการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการเป็น
สําคัญ  

o 2535 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเปิด หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นแห่งแรกในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนําของรัฐท่ีเปิดสอน
หลักสูตรนี้ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ในการนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

o 2547 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเร่ิมเปิดการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตภายใต้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
หลักสูตรนานาชาติ เพ่ือผลิตนักวิชาการ และนักวิจัยแก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยท้ังในภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีทักษะความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ข้ันสูง 

o 2551 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ตระหนักถึงความสําคัญท่ีเพ่ิมมากขึ้นของตลาดการเงินในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงได้เร่ิมเปิดสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน เพ่ือการผลิตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหารกองทุน และนักวางแผน
ทางการเงินมืออาชีพ ตามความต้องการของตลาดเงินและตลาดทุนไทย  

o 2554 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักบริหารท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีต้องการใช้เคร่ืองมือ และความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ  

o 2556 หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้ถูกเปล่ียนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเร่ิมมีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในปีถัดมา เปิดรับนักศึกษาไทยท่ีต้องการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และนักศึกษาชาวต่างชาติ
ภายใต้ทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA เพ่ือช่วยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนา ในการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

o 2562 หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (ปริญญาตรีควบปริญญาโท) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นําจุดเด่นของสอง
สถาบันการศึกษาชั้นนําของรัฐ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ในการผลิตนักการเงินรุ่นใหม่ ท่ีมีทักษะ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินท่ีบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเข้ากับองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน  

o 2562 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ดําเนินโครงการ NIDA Experience ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาท่ีต้องการ โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้เปิดวิชาให้เลือก
เรียนได้ 3 รายวิชา คือ มหเศรษฐศาสตร์ นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน 
ตามลําดับ 

o 2563 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัดหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยทํางาน ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และมีความรู้หลักเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้คนท่ัวไปในวัยทํางานท่ีมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
และมีอายุระหว่าง 25 - 45 ปี ได้ Upskilled & Reskilled ทักษะความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือเตรียมแรงงานยุคใหม่ให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจและดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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เกียรติภูมิของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

กว่า 50 ปี ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันจํานวนมาก ได้มีส่วนในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างชื่อเสียงแก่คณะ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
o คณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่มีส่วนในการบรหิารประเทศ 

o ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล (อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่างเดือนสิงหาคม 2517 - เดือน
มิถุนายน 2519) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และเป็นหนึ่งในผู้ก่อต้ังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (หรือ สกว. ซ่ึงเปลี่ยนชื่อเป็นสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ในปัจจุบัน) 

o รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรากูล ณ อยุธยา (อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่างเดือนกรกฎาคม 2519 
– เดือนธันวาคม 2521) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต้ังแต่
วันท่ี 11 มีนาคม 2524 ต่อมา ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2528 และ
ในรัฐบาลถัดมา ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ก่อนจะลาออกจากตําแหน่งเม่ือเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2530 และได้รับโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนถึง 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 และปัจจุบันดํารงตําแหน่ง องคมนตรี 

o รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล (อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่างเดือนมีนาคม 2522 – เดือน
มีนาคม 2526) ดํารงตําแหน่งท่ีสําคัญ อาทิ อดีตเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย สมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. 2535-2539) 
ประธานองค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงนิ (ปรส.) (พ.ศ. 2540) กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(พ.ศ. 2541-2544) นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2541-2542) ประธานกรรมการ บริษัทประกัน
สินเชื่ออุตสหกรรมขนาดย่อม (พ.ศ. 2546-2548) 

 
 ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จากหลักสตูรต่างๆ  

 
o หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ 

1) คุณอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2) คุณอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3) คุณสมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
4) คุณพีระ  มานะทัศน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง และอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง

แรงงาน 
5) คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ SME 
6) คุณวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7) คุณบุญถัน วงศ์สุริย์ ผู้อํานวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
8) Ms.Thamma PHETVIXAY Deputy Director General, Investment Promotion Department (IPD),  

Ministry of Planning and Investment, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 

o หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
1) คุณจุมพฎ  ตันมณี กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด ในเอสซีจี เปเปอร์ 
2) คุณสุรชัย  ชาญอนุเดช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จํากัด ผู้บริหารร้านซานตา เฟ่ 
3) คุณกมล คงสกุลวัฒนสุข รองกรรมการบริหาร ธุรกิจค้าปลีก บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด 
4) คุณณาศิส ประเสริฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน) 
5) ดร. ฐิติมา  ชูเชิด รองผู้อํานวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6) คุณจิรัฐ เจนพ่ึงพร เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
7) คุณนรินทร์พงษ์ ห้อยยี่ภู่ ผู้จัดการท่ัวไป ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
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8) คุณนนท์ นันทน์มาโนชญ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารนโยบายและการจัดการองค์กร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 
 

o หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงนิ 
1) คุณสุรเชษฐ์  ศรีวัฒนกุลวงศ์ Chief Executive Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด 
2) คุณสุรีย์  สุขใจเจริญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) 

จํากัด มหาชน 
3) คุณธีรศักด์ิ  ธนวรากุล Vice President Research บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
4) คุณปุณณณิช  วัชรโสรัจ Vice President Finance บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

 
o หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 

1) คุณเกษคง  พรทวีวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกก้ี จํากัด 
2) นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
3) คุณธนัท  พลอยดนัย ผู้บริหาร บริษัทโนว่า เฮลท์ จํากัด 
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รางวัลผลงานวิจัยที่โดดเด่น บทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล หลักสูตร รางวัล หน่วยงานที่จัดประกวด 

ปีที่ได้
รางวัล 

1 ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ 2562 

2 ดร.กนกพร  สัยยะสิทธิ
พานิชย์ 

ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สภาวิจัยแห่งชาติ 2561 

3 ดร.ศรัณย์  กมลทิพย์ ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สภาวิจัยแห่งชาติ 2561 

4 นางสาวนรารัก บุญญานาม ปริญญาเอก รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2559 

5 นางสาวนรารัก บุญญานาม ปริญญาเอก รางวัลชนะเลิศบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2559 

6 นางสาวศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ปริญญาเอก รางวัลชนะเลิศบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2560 

7 พันโท พลพัต รัตนอนันต์ ปริญญาเอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 

8 นางสาวปภา คณานุรักษ์ ปริญญาเอก รางวัลชมเชยบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2556 

9 นายธีรธร ยูงทอง ปริญญาเอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2556 

10 นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณเม
นะ 

ปริญญาเอก รางวัลชมเชยบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2554 

11 นางสาวเปี่ยมจันทร์ ดวงมณี ปริญญาเอก รางวัลชมเชยบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2554 

12 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี ปริญญาเอก รางวัลชนะเลิศบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2553 

13 นางสาวสุวิมล นันทะ ปริญญาเอก รางวัลชมเชยบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2553 

14 นายจิระเดช ทัศยาพันธุ์ ปริญญาเอก รางวัลชมเชยบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2553 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล หลักสูตร รางวัล หน่วยงานที่จัดประกวด 

ปีที่ได้
รางวัล 

15 ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล ปริญญาเอก รางวัลชนะเลิศบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2552 

16 นางสาวญาดา กีรติพงศ์ภักดี เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลระดับดี จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2562 

17 นายเฟิร์ส รุจิระธาดา เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัล Capital Market Smart Idea 2018 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2561 

18 นายตฤณ สิทธิสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2560 

19 นายปิยวัฒน์ ปัญญา เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2560 

20 นายธนพัฒน์ จิรเวชวงศ์สกุล เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ Bond Academy 2016 ระดับ 
Fundamental 

สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (ThaiBMA) 

2559 

21 นายวัชรพงษ์ ชํานาญกิจ
สุพัฒน์ 

เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Workshop จําลองการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาด
รอง ระดับปริญญาโท จากโครงการ Bond Academy 2016 

สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (ThaiBMA) 

2559 

22 ศิรภพ ปภัทธนนันท์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2559 

23 นายวิศกรณ์ คีรีวรรณ เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการเงิน โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2558 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล หลักสูตร รางวัล หน่วยงานที่จัดประกวด 

ปีที่ได้
รางวัล 

24 นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลชมเชยบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 

25 นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการเงิน โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 

26 นายวิศกรณ์ คีรีวรรณ เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

รางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปี 2557  

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2557 

27 นางสาวศุกระวรรณ เศวตะ
พุกกะ 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลระดับดี จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2562 

28 นายนัฎชนน ไพรรุณ เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลระดับดี จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2561 

29 นายเอกสิทธิ์  โพธิ์ชูชาติ เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

รางวัลการนําเสนอแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2561 

30 นายชวิน ชูสกุล เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

2559 

31 นายฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

รางวัลดีเด่น การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แบบโปสเตอร์ ระดับ
ปริญญาโท กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

32 นางสาวกุลนิดา แววรวีวงศ์ เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

รางวัลชนะเลิศบทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 

33 นายจิรัฐ เจนพึ่งพร เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

รางวัลที่ 1 บทความ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2554 

34 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข เศรษฐศาสตร์
และการบริหาร 

รางวัลงานวิจัยจิตแพทย์ดีเด่น ปี 2559 (รางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม) สมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

2559 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล หลักสูตร รางวัล หน่วยงานที่จัดประกวด 

ปีที่ได้
รางวัล 

35 นายอัครนัย ขวัญอยู่ เศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต 

รางวัล BEST Proposal ระดับปริญญาโท ในการประกวดบทความโครงการ
เศรษฐทัศน์  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 

 


