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ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค เศรษฐศาสตร์ จุล ภาค การประกันชีวิต การประกันภัย
เศรษฐศาสตร์ ผู้ สู งอายุ การวิเคราะห์ โ ครงการ
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจั ย
1.1 บทความวิจั ยตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดั บชาติแ ละนานาชาติ
1.1.1 บทความวิจั ยตี พิ มพ์ใ นวารสารวิชาการระดั บชาติ
ทัศนี ย า วังสะจั น ทานนท์ อ้ อทิ พย์ ราษฎร์นิย ม และ ศิ ว ลาภ สุ ขไพบูล ย์วัฒ น์ .
(2562). ผลของโปรแกรมการส่ งเสริ มโภชนาการต่ อภาวะสุ ขภาพของ
ผู้ สู งอายุจั งหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึก ษา
มหาวิทยาลั ย ศรีนคริ น ทรวิโ รฒ. 22(2), 128-140.
ศิว ลาภ สุ ข ไพบู ล ย์ วัฒ น์. (2560). บทบาทของผู้ สู ง อายุ ต่อ ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทย. วารสารศรีน คริน ทรวิโ รฒวิจัยและ
พัฒ นา (สาขามนุษย์ ศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์) . 9(17), 176-191
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1.1.2 บทความวิจั ยตี พิ มพ์ใ นวารสารวิชาการระดั บนานาชาติ
Sivalap. (2019). Life insurance: The Savings Solution for the Thai
Elderly. Asian Administration and Management Review.
2(2), September, 2019.
Sivalap. (2018). An analysis of sales channel on annuity life
insurance in Thailand. The Journal of Risk Management
and Insurance, 22(2), 44-62.
Sivalap. (2018). DOES ANNUITY LIFE INSURANCE IS THE SAVING
OPTION WHEN DEMOGRAHHIC CHANGE?: THE IMPLICATION
OF JAPAN AND THAILAND. International Journal of
Economic Research, 15(1), 9-24.
Sivalap, Sutida, Jirawat. (2014). Does an Ageing Population
Diminish or Enhance Economic Growth? : A
Survey of Literature. Meiji Journal of Political Science
and Economics, 3(1), 1-10.
Sivalap, Chucheep, Arunee. (2014). Measuring the Degree of
Market Concentration in Thailand Insurance Industry.
Asian Social Science, 10(4), 214-232.
Sivalap, Chucheep, Arunee. (2014). Thailand Insurance
Regulation: Highlights & Time to Go Ahead. Asian
Social Science, 10(6), 24-33.
1.2 บทความที ่ไ ด้ร ับ การตีพ ิม พ์ฉ บับ เต็ม จากการประชุม วิช าการระดับ ชาติห รือ
นานาชาติ
Sivalap. ( 2019) . The Thai elderly in the economic dimension.
International Conference on Economics, Management and
Technology IEMT 2019 at Neu- Ulm University of Applied
Sciences; 2019 November 19-21: Germany.
Sivalap. (2018). Concentration in Thailand Life Insurance Industry.
International conference for Business and
Economics
at Central European University, Nador u. 15, Budapest;
2018 July 24 -27: Hungary.
Sivalap. (2017). An Analysis of Sales Channel on Life Insurance in
Thailand. The International Journal of Arts & Sciences (IJAS)
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International Conference for Business and Economics;
2017 November 28 – December 1: Germany.
Sivalap. (2017). Life Insurance and Economic Growth of Thailand.
International Academic Conference on Business
Stockholm; 2017 June 4-8: Sweden.
Sivalap. (2016). Annuity Life Insurance for Population Aging in The
Time of Retirement – Case Study of Japan and Thailand.
International Conference for Academic Disciplines at Ca’
Foscari University of Venice; 2016 June 28 – July 1: Italy.
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2.1 ผู้พิจ ารณาบทความ
ผู้พิจ ารณาบทความ วารสารเศรษฐศาสตร์แ ละนโยบายสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิโ รฒ. 2562.
ผู้ พิจ ารณาบทความทางวิช าการในการประชุม ทางวิช าการ ครั้งที่ 58
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ . 2562.
ผู้ พิจ ารณาบทความทางวิช าการในการประชุม ทางวิช าการ ครั้งที่ 57
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ . 2561.
ผู้ พิจ ารณาบทความทางวิช าการในการประชุม ทางวิช าการ ครั้งที่ 56
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ . 2560.
2.2 ผู้พิจ ารณาอื่น ๆ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในการอ่านตาราทางวิช าการเพื่ อขอตาแหน่ง ทางวิช าการ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย . 2563.
กรรมการประเมิน ความเหมาะสมของผู้ รับทุ น สานัก งาน ก.พ. 2561.
2.3 ทุ น วิ จั ย
หั ว หน้ าโครงการ: การประเมินประสิ ทธิผ ลการให้ ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์และ
โภชนาการเพื่อเตรี ย มความพร้ อมเมื่ อเข้าสู่ วัย สู ง อายุ ในชุมชน.
ทุ น วิ จั ย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ. 2562
นั กวิ จั ย : การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุในชุ มชนเพื่อป้อ งกัน การเสี ยชีวิตโดยลาพัง
ทุ น วิ จั ย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ. 2562
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นั ก วิ จั ย : การจัด ทาตารางปัจ จัย การผลิต -ผลผลิต และผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของ
อุต สาหกรรมการกี ฬ าในประเทศไทย . ส านัก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม (สกสว.) 2561.
นั ก วิ จั ย : การวิเ คราะห์ ต้ น ทุ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและโภชนาการเพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อมในการเข้าสู่ สั งคมผู้ สู ง อายุ ในชุมชน.
มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ. 2561
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