
ประวัตินักวิจัย 
 

1. ชื่อ – สกุล  นายพุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 
 
2. ประวัติการศึกษา  

ปริญญาเอก  สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์: “การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการค้าที่มีต่อ 

อุปสงค์และอุปทานพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย” 
ปริญญาโท วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) GPA 4.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 หัวข้อวิทยานิพนธ์: “การวิเคราะห์ตอบสนองอุปทานสับปะรดในประเทศ

ไทย” 
ปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 
3. ประสบการณ์ท างาน  

ตั้งแต่เดือน ก.พ.56 อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

2554-2558 อาจารย์พิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์สอนปรับพ้ืนฐานและสอนทบทวน โครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติเพ่ือการวิเคราะห์และพยากรณ์
เบื้องต้น” และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์และพยากรณ์ขั้นสูง” จัดโดย สมาคม
นักวิจัย 

พ.ศ. 2557 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์
โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา” จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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พ.ศ. 2554 วิทยากรอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows” และเรื่อง “การใช้สถิติเพ่ือการวิจัยขั้นสูง โดยใช้โปรแกรม 
EViews” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์และ
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มหลักสูตร “ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
การใช้โปรแกรมสถิติในงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 
 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

พ.ศ. 2553 วิทยากรอบรมเรื่อง “การใช้สถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม 
EViews” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์และ
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2552 อาจารย์พิเศษวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2551 วิทยากรอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา” ให้กับเจ้าหน้าที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2549-2551 อาจารย์พิเศษวิชาเศรษฐมิติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

วิทยากรอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์สมการถดถอย”   
 ให้กับเจา้หน้ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

วิทยากรอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์และการพยากรณ์เชิงปริมาณ” 
 ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2547-2548 วิทยากรอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์และการพยากรณ์เชิงปริมาณ” 
 ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

พ.ศ. 2542 - 2545  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

นักวิจัยโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ภาวะโภชนาการของเยาวชน (บสศ. 29) ภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบ
ทางสังคมจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2542 

ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝึกหัด บ. ซีพีเซเว่นอีเลเว่น จ ากัด (มหาชน)  
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4. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

- การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

- การใช้โปรแกรม EViews ในการวิเคราะห์ “Linear Regression, Pooling Regression, 
Logit and Probit Model, Co-integration, Error Correction Model, ARIMA Model, 
VAR Model, และ Simultaneous Equation Model 

- การใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ทางสถิติ, Regression, Linear Programming, 
Input-Output Table, Social Accounting Matrix (SAM) 

 
5. งานวิจัย 

1) โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะโภชนาการของ
เยาวชน (บสศ. 29) ภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ปี 2542 

2) โครงการศึกษาผลกระทบ FTA ส าหรับสินค้าเกษตรกรรม (ข้าว มันส าปะหลัง ชา กาแฟ ไหม 
ปาล์มน้ ามัน โคนม โคเนื้อ กุ้ง), 2550 

3) โครงการการจัดเก็บข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภค, 2550 
4) FAO Project for Food and Agriculture Market Projection Model Development, 

2008 
5) โครงการศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการจัดท า FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร, 2551 
6) โครงการเพื่อพัฒนาแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค, 2553 
7) กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(New Business Creation: NBC) ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” 
 (New Entrepreneurs Creation: NEC) และพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่ 
 (New Business Creation: NBC) , 2556 

8) โครงการการศึกษาอัตราส่วนลดของสังคมที่เหมาะสมสาหรับการประเมินโครงการของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556 

9) การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
 ปีงบประมาณ 2553 -2557, 2557 

10) โครงการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, 2557 
11) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี 2557, 

2557 
12) อัตราคิดลดทางสังคมของไทย, 2558 

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/projectDetail.aspx?id=29639
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13) โครงการจ้างผู้รวบรวมจัดท าต้นฉบับรายงานตามมาตรา 73 ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม, 2558 

14) การศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียน
ของภาคบริการไทย, 2558 

15) การศึกษา สุขภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศอาเซียน, 2559 
16) การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย, 

2561 
 

6. บทความวิจัยตีพิมพ์วารสาร 
1) ผลกระทบของการลดภาษีน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ, 2 (3): 62-84, 2554 
2) ผลกระทบของการลดภาษีน าเข้ากากถ่ัวเหลืองที่มีต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองในประเทศไทย. 

วารสารสมาคมนักวิจัย, 18 (1): 109-121, 2556 
 

7. บทความน าเสนอที่ประชุมวิชาการ 
1) การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน

ปีงบประมาณ 2556. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 
2557 

2) การประเมินผลโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าเดิมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยปี 2554 กรณีศึกษา โครงการขุดลอกห้วยน้าใสตอนบน. การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559, 2559 

3) การศึกษา สุขภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน. การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2561 

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดปริมาณการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2561 

5) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2561 

6) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางของนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที่ 56, 2561  
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7) การตัดสินใจเลือกเรียนพิเศษของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2561 
 

7. ประสบการณ์สอน 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, คณิตเศรษฐศาสตร์, เศรษฐสถิติ, เศรษฐมิต,ิ วิธี

วิจัยทางเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การจัดการ, สถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ระเบียบวิธีเชิง
ปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 


