ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ทำงาน

สุวิมล เฮงพัฒนา
Suwimon Hengpatana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
Email:

02 1691004
suwimonh@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
วท.บ.
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546
Ph.D.
Economics
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553
ความเชี่ยวชาญ
o เศรษฐศาสตร์พัฒนา
o เศรษฐศาสตร์การคลัง
o เศรษฐศาสตร์การศึกษา
o เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
• ณรงค์ จุลทรัพย์ สุวิมล เฮงพัฒนา ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2564). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมและการ
ให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ปี 2550-2561. วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่, 22(3). (รอ
ตีพิมพ์)
• พรรณิภา อนุรักษากรกุล สุวิมล เฮงพัฒนา. (2563). ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูม,ิ 6(1),
398-411.

• พรรณิภา อนุรักษากรกุล สุวิมล เฮงพัฒนา. (2563). การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้าน
สาธารณสุข กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนระดับจังหวัด. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 28(1), 195-215.
• อธิพันธ์ วรรณสุริยะ สุวิมล เฮงพัฒนา. (2562). ความสามารถในการออมของครัวเรือนไทย
เปรียบเทียบระหว่างแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ. วารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การ
จัดการ, 6(2), 1-17.
• สุวิมล เฮงพัฒนา ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ พิชิต รัชตพิบุลภพ. (2562). การกระจายรายได้และ
ทรัพย์สินในประเทศไทย:การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำจำแนกตามชนชั้น. วารเศรษฐศาสตร์และ
กลยุทธ์การจัดการ, 6(1), 35-48.
• Patmasiriwat, D. Hengpatana, S. (2016). Income, Saving and Wealth of Thai
Rural Households: The Case Study of Saving Inadequacy. Applied Economics
Journal, 23(1),75-91.
• ธิติมา พลับพลึง สุวิมล เฮงพัฒนา. (2558). แรงจูงใจและโอกาสที่จะเปลี่ยนสายการเรียนของ
นักเรียนสายสามัญเพื่อศึกษาตออุดมศึกษาหลักสูตร 2 ปี (ปวส.) วารสารเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ, 6(11), 24-37.
• ธิติมา พลับพลึง สุวิมล เฮงพัฒนา ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2557). โอกาสของความสำเร็จทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของครัวเรือนไทยในชนบท. วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 20(2). 99-111.
• ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สุวิมล เฮงพัฒนา พุดตาล พันธุเณร (2555). ความเหลื่อมล้ำของโอกาส
การศึกษาและมาตรการคลังเพื่อขยายโอกาสการศึกษาให้เยาวชนยากจน. วารสาร
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, 6(1). 1-36.
• ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สุวิมล เฮงพัฒนา พุดตาล พันธุเณร (2555). การลงทุนในเด็กของครัวเรือน
ไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 3(5). 1-26.
• Nunta (Hengpatana), S., (2012) Health Care Utilization and Impacts of Illness
and Ageing Population, NIDA Economic Review. 5(1). 1-33.
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
• สุวิมล เฮงพัฒนา ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สมบัติ เหสกุล. (2020). ความเสี่ยงทีจ่ ะเป็นคนจน ชนชั้น และ
สัดส่วนคนจนรายจังหวัด. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 58. 5-7 กุมภาพันธ์ 2563. หน้า 266-274.

• Hengpatana S., Patmasiriwat D. The Risk of Being Poor in Social Class of Thai
Household. 2nd International Conference on Economics, Management, and
Technology 2019. 19-21 November, 2019. Neu-Ulm, Germany. Page 36-40.
• Hengpatana S. , Anuraksakornkul P. , Wanaset A. , Tangseng T. , Suwanwong D. , Satun
UNESSCO Global Geopark: The Readiness for Sustainable Tourism. International
Conference on Biodiversity (IBD2019). 22-24 May, 2019. Central World, Bangkok,
Thailand. Page 143-147.
• สุวิมล เฮงพัฒนา พรรณิภา อนุรักษากรกุล . (2562). ความเหลื่อมล้ำทางการคลังด้านรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปี
ที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 29 มีนาคม 25621. สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์. หน้า 470-482.
• สุจินต์ พูลบุญ สุวิมล เฮงพัฒนา. (2559). ผลกระทบของรายจ่ายสาธารณะและค่าใช้จ่ายครัวเรือนต่อ
ความยากจนในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น . การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10. หน้า 246-254.
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
สุวิมล เฮงพัฒนา อภิญญา วนเศรษฐ พรรณิภา อนุรักษากรกุล ทวีสิน ตั้งเซ่ง ดนุวัศ สุวรรณวงศ์.
(2563). การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของอุทยานธรณีสตูล. สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สุวิมล เฮงพัฒนา ธิติมา พลับพลึง สมบัติ เหสกุล อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา.
(2563). การวัดประสิทธิภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน .สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สุมาลี สันติพลวุฒ พิชิต รัชตพิบุลภพ สุวิมล เฮงพัฒนา ธิติมา พลับพลึง
กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ ดารุณี พุ่มแก้ว สมบัติ เหสกุล. (2562). การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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