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    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Mana Luksamee-Arunothai 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 1101 01147 72 8 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)   
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
โทรศัพท์ 02-579-9597     มือถือ 083-559-3331  

  โทรสาร 02-561-3474  
5. ประวัติการศึกษา  

   1) Doctor of Economics (Economic Development and Policies)   
มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2551 
   2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547   
   3) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเอก: เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544  

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
 เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics) แบบจ าลองค านวณดุลยภาพทั่วไป  

(General Equilibrium Model) และแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Model)  

 การพัฒนาและวางแผนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย :  

   1) โครงการจัดท าการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย 
   ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2560 
       2) โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การท าธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา                           
   สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและ   

    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2557 



          
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว:  

งานวิจัยในฐานะท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
    1)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 
    2) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด และกลยุทธ์ของการสร้างสถานที่ดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาวของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 
    3) โครงการวิจัยรูปแบบการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร (Rural Universal Bank) ที่
เหมาะสมของ ธ.ก.ส. โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2560 
    4)  โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
    5) การศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียน
ของภาคบริการไทย โดยสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2559 
    6) โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน และพัฒนาต้นแบบ
ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 
   7) โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การท าธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา                      
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2557 
   8) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2558. 
   9) โครงการจัดท าบัญชีรายการในเชิงผลตอบแทนด้านคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การ
ด าเนินโครงการของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2556 
   10) โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม: ระยะที่ 4-6 โดย
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2553. 
   11) โครงการพัฒนาแบบจ าลองบริหารความเสี่ยงส าหรับบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) โดย 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2553. 
   12) โครงการบริหารจัดการหนี้สินภาคประชาชน โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 
2553. 



          
   13) โครงการจัดท างานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 11 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553.   
   14) Economic Contributions of Thailand’s Creative Industries. Kenan Institute    
Asia. 2010.  

    บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
      มานะ ลักษมีอรุโณทัย. 2561. เมตริกซ์บัญชีสังคมส าหรับ SMEs ในประเทศไทย:  การ 
    วิเคราะห์ตัวคูณทวี และการกระจายรายได้ (Social Accounting Matrix for Thailand’s    
    SMEs: Multiplier and Income Distribution Analysis). วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์,     
    5(2), 452-467.       
    บทความวิจัยท่ีเสนอต่อท่ีประชุมทางวิชาการ และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือ   
    ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ในระดับนานาชาติ    
    มานะ ลักษมีอรุโณทัย, "Impacts of Thailand’s Export Slowdown: The Use    
   of Input-Output Model and Social Accounting Matrix (SAM)", 44th International  
   Business Research Conference, 18 - 20 กันยายน 2017, Zurich สมาพันธรัฐสวิส.   

   อาภากร กู้เกียรติรัตน์ และ มานะ ลักษมีอรุโณทัย, "The Empirical Impact of   
  the Office Policy of Special Economic Development Zone’s Suggestion Industrial in 
  the Trat Special Economic Development Zone of Thailand”, 7th International  
  Conference on Implications of Research in Business, Economics, Management Social   
  Sciences and Humanities (IRBEMSH), 15 - 16 เมษายน 2017, Osaka ญี่ปุ่น  

    มานะ ลักษมีอรุ โณทัย , "SAM and SAM-based CGE Modeling for Thailand’s  
                       SMEs”, 2015 International Symposium on Economics and Social Science, 22 - 24  
                       กรกฎาคม 2015, Tokyo ญี่ปุ่น. 
   บทความวิจัยท่ีเสนอต่อท่ีประชุมทางวิชาการ และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือ   
   ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ในระดับชาติ    
    มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ญาณกร โท้ประยูร และ รุ่งรัตนา เจริญจิตต์, "The Impacts  
   of Increased Labor Productivity of the Service Sector in Thailand: Analysis of  
   Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model”, the 5th Greater Mekong  
   Sub-region International Conference (GMSIC) The Knowledge Discovery of  
   Management Science and Economics for Development in GMS, 6 กรกฎาคม 2018,  
   ขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย. 

  มานะ ลักษมีอรุโณทัย,  "ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI ต่อ SMEs ไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจําลองคํานวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต", เรื่อง
เต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขา

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=อาภากร%20กู้เกียรติรัตน์
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=560094
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=ญาณกร%20%20โท้ประยูร
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=รุ่งรัตนา%20เจริญจิตต์
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=560094
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=21651
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=21651


          
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, 
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย. 

 
        7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า  

    1)   โครงการศึกษาการส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของไทย โดยกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2561 
    2) โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 
    3)   โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2561 
    4)   โครงการจัดท าการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2560  
    5)   โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ โดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560  
    6)  โครงการ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนานโยบาย การก ากับดูแล และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ” โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 
2560  
 

 

 
 


