
ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา 
KAMPANAT PENSUPAR, Ph.D 
E-mail Address: fecoknp@ku.ac.th 

 

การศึกษา  
    2532     วิทยาศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    2536     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์-เกษตร) 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2543 ฝึกอบรม การพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 

 

 

 



  2548 Workshop on China’s Reform on Public Finance and 
Fiscal Management (26-29 April, 2005) 

 Shanghai National Accounting Institute, P.R.China 
 โดยทุนรัฐบาลจีน 

ประวัติการท างาน 
 

    2532-2534     เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
    มี.ค.-พ.ค. 2536   ลูกจ้างพิเศษชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ 
     ธนาคารแห่งประเทศไทย 
    ธ.ค. 2536 – 2549   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6  
     กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม    
แห่งชาติ 
1. รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปิดเขตการค้าเสรี (FTA) และวิเคราะห์แนวทางความ
ร่วมมือกับประเทศ/ กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเสนอแนะ
เป็นแนวทางในการวางแผนด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ  
2.     รับผิดชอบในการศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนา
ประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
3.      ทีมงานศึกษาการปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจของไทย  
4.      รับผิดชอบในการพัฒนาราษฎรในชุมชนบนพื้นที่
สูง โดยเป็นผู้ประสานงานหลักกับ UNDP เพื่อขอเงิน
สนับสนุนการวิเคราะห์เส้นความยากจน (poverty line) 
ของราษฎรในชุมชนบนพื้นที่สูง ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ และจัดท าขอเสนอการด าเนินงานโครงการ 
Regional Initiative on Strengthening Policy Dialogue 
on Indigenous, Highland and Tribal Peoples’ Rights 
and Development (RIPP) ในประเทศไทยร่วมกับ 
UNDP ซึ่งด าเนินงานในช่วงปี 2547-2549 
 



    2540 – 2541     นักวิจัยอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจรายสาขา 
     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 
    2549 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
     คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท 
     คณะวิทยาการจัดการ    สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
     รับผิดชอบวิชาการพยากรณ์ธุรกิจ  
     อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท 

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รับผิดชอบวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการคลัง
สิ่งแวดล้อม 

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 
รับผิดชอบวิชา จีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท EX-MBA 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รับผิดชอบวิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสน
ศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รับผิดชอบวิชาการศึกษาความเป็นไปได้  
 
 

งานวิจัยท่ีรับผิดชอบ 1. โครงการศึกษาผลกระทบทางการค้าทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ จากการชะลอการเจรจาความตกลงการค้า
เสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 

 2.  The Enhancement of Thailand’s Proactive Role in 
Information and Communication Technology 



 3. กาศึกษาการประเมินวงจรชีวิตการผลิตและใช้             
เอทานอลจากอ้อยและมันส าปะหลัง 
4. โครงการศึกษาการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
พ.ศ. 2546 
5. โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่และชุมชน  ในเขตการจัดการระบบ
เศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้าง
ฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากรเชิงพื้นที่ของชุมชน 
(ระบบกลาง)”  
6. โครงการศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีภาคบริการสาขา
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง 
7. โครงการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 
8. ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับ
สหภาพยุโรปที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย  
9. การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีตลาดการค้าบริการ
ภายใต้ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทย
ในอาเซียน 
10. โครงการประเมินผลกระทบของไทยภายหลังจาก
การจัดท าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน และ
แนวทางการเจรจาการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน – จีนในอนาคต  
11. โครงการศึกษาผลของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้
ความตกลงการค้าต่างๆ ของไทย 
การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนระยะที่ 2 
12. กลไกการวิจัยและการพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ. 2558 



13. โครงการวิจัย “ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริจากมิติกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม 
14. โครงการศึกษาวิเคราะห์นโยบายติดตามและ
ประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ 
 

ผลงานทางวิชาการ  
2536     วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปัจจัยที่มีผลต่อการช าระคืนสินเชื่อการเกษตรของลูกค้า 
ธกส       อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

2537 บทความ  วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 31 ฉบับ    ที่  
3 พ.ค. – มิ.ย. 2537  กรณีศึกษาภัยธรรมชาติ 
ปัญหาและการฟื้นฟู การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

  2540     งานวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

โครงการศึกษาการพยากรณ์การส่งออกสินค้าส าคัญ (20 
รายการ) ของไทยในตลาดโลก  

  2543 Restructuring Agricultural Production System in           
Thailand: A Case Study in Det Udom District            
(Conference paper in China) 

  2546                                                          งานวิจัยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ความยากจน ชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่: 
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข 

  2547     เอกสารประกอบลการสัมมนาประจ าปี 2547 สศช.  
การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน กับภาคการเกษตรของไทย 

2548 Country Paper 
The Fourth ASEAN Senior Officials Meeting on 
Development Planning , Bali Indonesia during 14-15 
July 2005 



การศึกษาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของราษฎรในชุมชน
บนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน 

 2551 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประเมินวงจร
ชีวิตเอทานอล วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่15 ฉบับที่ 1: 13-37 

2553 Impact of Service Liberalization under AFAS on Thailand’s 
Medical Service Sector , call for paper bulletin of monetary 
economics and banking “ Regional Free Trade Area: 
Challenges and Policy Responses”  Jakarta Indonesia.   

2554 Service Liberalization under AFAS and Thailand’s 
Health Service. เผยแพร่ใน Proceeding งานสัมมนาและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คร้ังที่ ๓ ณ วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ จ านวน 10 หน้า 

 


