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กองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในดัชนี SET 50 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยกุต ์ ปีท่ี 12 ฉบบั
ท่ี 17 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม. หนา้  (TCI) 

Apinya Wanaset (2018). The Relationship between Capital Market and Economic Growth in 
Thailand. Journal of Economics and Management Strategy. vol. 5, no. 1, January – June.          
pp. 25-38. (TCI) 

เจนจิรา ศิลาโคตร  พฒัน์ พฒันรังสรรค์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย ์และอภิญญา วนเศรษฐ (2561). อตัราภาษี
สรรพสามิตทีเ่หมาะสมของบุหร่ีซิกาแรตส า หรับประเทศไทย. วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช. ปีท่ี 31 
ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน. หนา้ 108-125. (TCI) 

Apinya Wanaset and Porphant Ouyyanont. (2018). Cooperative Contract Farming for Income 
Stability of Small Scale Farmers in Thailand.  Business Administration and Economics 
Review, vol.14, no.1, pp. 146-160. (TCI) 

พอพนัธ์ อุยยานนท ์ศิริพร สัจจานนัท ์ฐิติมา โหล้ ายอง และอภิญญา วนเศรษฐ (2561). การคุ้มครองพืน้ที่
เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพืน้ทีก่ารปลูกทุเรียนจังหวดันนทบุรี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและ
พฒันา. ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 19 เดือนมกราคม-มิถุนายน. หนา้ 88-101. (TCI) 

กชกร เอ่ียมอน้ และอภิญญา วนเศรษฐ (2561). การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกจิแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศในเมืองพทัยา กรณบีริษัท รัน เอกเชนท์ จ ากดั วารสารมนุษยศ์าสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 เดือนมิถุนายน – กนัยายน. หนา้ 150-160. (TCI) 

ดวงใจ พรหมมินทร์ และอภิญญา วนเศรษฐ (2560). ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่กบัผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ. วารสารเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 16 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม. หนา้ 1-17. (TCI) 

Apinya Wanaset (2017). The Relationship between Capital Market and Economic Growth in 
Thailand.  International Journal of Art and Science Conference, University of Freiburg, 
Germany, 28 November to 1 December.                  
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สุภทัฌา สุธาสันติรักษ ์และอภิญญา วนเศรษฐ (2560). ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิม่และการเติบโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทยัธรรมาธิราช. ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน หนา้  

Apinya Wanaset (2017). Cooperative Contract Farming for Income Stability of Retail Farmers.  
International Journal of Art and Science Conference, Venice, Italy, June 20-23.                  

Thanaporn Supriyasilp, Montchai Pinitjitsamut, Kobkiat Pongput, Apinya Wanaset, Suree 
Boonyanupong, Saksri Rakthai and Thana Boonyasirikul. (2017). A Challenge of Incentive for 
Small Hydropower Commercial Investment in Thailand. Renewable Energy. vol. 111, pp. 
861–869. (Scopus) 

Apinya Wanaset (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. Modern 
Management Journal. vol.14, no.2, pp. 159-167. (TCI) 

Apinya Wanaset (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. International 
Journal of Art and Science Conference, Vienna, Austria, April 17-21.  

อภิญญา วนเศรษฐ (2558). เกษตรพนัธะสัญญากบัความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: กรณกีารเลีย้งไก่
และหมูในเขตภาคกลาง. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยทุธ์การจดัการ. ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-
ธนัวาคม. หนา้ 94-105. 

Apinya Wanaset (2014). The Relationship between Exchange Rates and Prices under the Purchasing 
Power Parity: A Study of Thailand. Business Administration and Economics Review, vol.10, 
no.1, pp. 32-43. (TCI) 

อภิญญา วนเศรษฐ (2555). ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลีย่นและราคาภายใต้ทฤษฎคีวามเท่าเทียมกนั

ของอ านาจซ้ือ: กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบาย

สาธารณะ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 5 มกราคม-มิถุนายน หนา้ 27-45. (TCI) 

Apinya Wanaset (2012). The Relationship between Exchange Rates and Prices under the Purchasing 
Power Parity: A Study of Thailand. The 7th International Conference in the “Regional 
Innovation and Cooperation in Asia” Pusan University, Korea, November 23-24. 

Apinya Wanaset ( 2010) . Volatility Transmission of Exchange Rate in Five Southeast Asian 
Countries. The 5th International Conference in the “Regional Innovation and Cooperation in 
Asia” Ritsumeikan University, Japan, November 23-24. 

Apinya Wanaset (2010). Cuasal Relationship between Currencies in Five Southeast Asian Countries. 
Sukhothai Thammathirat, Economic Journal, vol.5 no.1, pp. 159-183. 
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Apinya Wanaset (2009) . The Quantity Theory of Money: Cointegration Test of Thailand. RMUTT 
Global Business and Economics Review, Vol 4, No.2, pp.25-38. (TCI) 

Apinya Wanaset (2008). Sources of Exchange Rate Volatility in Thailand. NIDA Economic Review, 
Vol.3,No.2, pp.17-26. 

อภิญญา   วนเศรษฐ (2552).   การบริหารการเงินส่วนบุคคลทีทุ่กคนต้องรู้ .  
http//:www.stou.ac.th 

อภิญญา วนเศรษฐ (2550). ตราสารอนุพนัธ์. RMUTT Global Business and Economics Review, vol. 3, 
no.5,  pp.19-26. 

อภิญญา วนเศรษฐ (2549). RMF…อกีทางเลือกของการออม.  วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
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ไฟฟ้าจากพลงัน า้ (2556) 
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4. นกัวจิยั 
   ช่ือโครงการ การศึกษานโยบายและมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

ของประเทศไทยด้วยกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาและแนวทาง
ทีเ่หมาะสมในการจัดตั้ง (2557) 

  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก                ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  
5. นกัวจิยั  
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   ช่ือโครงการ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษา           
จ.นนทบุรี (2557) 

  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก                งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
6. นกัวจิยั   
   ช่ือโครงการ  ชุมชนกบัการจัดการอุทกภัยธรรมชาติ: กรณศึีกษาชุมชนลุ่มน า้

เจ้าพระยาและท่าจีน  (2558) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
7. นกัวจิยั    
 ช่ือโครงการ เกษตรพนัธะสัญญากบัความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: 

กรณกีารเลีย้งไก่และหมูในเขตภาคกลาง  (2558) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
8. หวัหนา้โครงการ  
   ช่ือโครงการ การเปิดเสรีทางการเงินกบัการพฒันาเศรษฐกจิ: แนวทางที่

เหมาะสมในประเทศไทย (2559) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
 
9. นกัวจิยั   
   ช่ือโครงการ การคุ้มครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม : กรณีศึกษาพืน้ทีก่ารปลูกทุเรียน 

จังหวดันนทบุรี (2560) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
10.  หวัหนา้โครงการ 
    ช่ือโครงการ เกษตรพนัธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพือ่ความมั่นคงทาง

รายได้ของเกษตรกรรายย่อย (2561) 
  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
11. หวัหนา้โครงการ 
  ช่ือโครงการ บทบาทการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกจิ (2561) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
12. นกัวจิยั 
  ช่ือโครงการ แนวทางพฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ: กรณกีารท่องเทีย่วชม

ห่ิงห้อย อ. อมัพวา จ.สมุทรสงคราม (2562) 
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ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
13. หวัหนา้โครงการ 
  ช่ือโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและ

สร้างมูลค่าเพิม่ของข้าวอินทรีย์ (2562) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   งบประมาณแผน่ดิน ผา่นส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
14. หวัหนา้โครงการ 
  ช่ือโครงการ โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

ตลาดโลก: กรณีข้าวและยางพารา (2563) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
15. นกัวจิยั 
  ช่ือโครงการ การจัดการโลจิสติกส์เพือ่การท่องเทีย่วแบบยัง่ยืนของอุทยาน

ธรณสีตูล (2563) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและ

นวตักรรม (สกสว.) 
16. หวัหนา้โครงการ  
  ช่ือโครงการ การศึกษาความเหมาะสมด้านการลงทุนของโครงการศูนย์เร่ง

พฒันาต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center (2564) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
17. นกัวจิยั  
ช่ือโครงการ โครงการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของประชาชน 

ในการใช้บริการโทรทศัน์ในยุคภูมิทศัน์ส่ือใหม่ (2564) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก    ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
18. หวัหนา้โครงการ ผลกระทบของหนีค้รัวเรือนต่อเสถียรภาพและการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทย (2565) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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งานวจัิยระหว่างด าเนินการ 

1. หวัหนา้โครงการ 
 ช่ือโครงการ นโยบายอตัราแลกเปลีย่นกบัปัญหาดุลการค้าในประเทศไทย 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก   กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

หนังสือ 
อภิญญา วนเศรษฐ (2555).  ค าศัพท์ทางการเงิน  พิมพค์ร้ังท่ี 2  จตุพร ดีไซน์  นนทบุรี. 

ต าราของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2553) หน่วยท่ี 15 สภาวะและแนวโนม้การเกษตรและการพฒันาชนบทของไทย. ใน
เอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2553) หน่วยท่ี 7 การจดัการสินคา้คงคลงั .ในเอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การ
ผลิตและการจดัการการตลาด. หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2555) หน่วยท่ี 8 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินในระบบเศรษฐกิจปิด. ในประมวลสาระ
ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 6-10 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 อภิญญา วนเศรษฐ. (2555) หน่วยท่ี 12 การลงทุนของธุรกิจระหวา่งประเทศ. ในประมวลสาระชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศและธุรกิจระหวา่งประเทศ หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2557) หน่วยท่ี 14 นโยบายการเงินและการคลงักบัการพฒันาเศรษฐกิจ. ในประมวล
สาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันาและประเด็นปัญหาร่วมสมยั. หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ชยนัต ์ตนัติวสัดาการ และ อภิญญา วนเศรษฐ (2557). หน่วยท่ี 10 การคา้ระหวา่งประเทศกบัการพฒันา. ใน
ประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันาและประเด็นปัญหาร่วมสมยั. หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: 
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2558) หน่วยท่ี 5 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดโ้ครงการ. ในเอกสารการสอนชุดวชิาการ
วเิคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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สุวมิล เฮงพฒันา และอภิญญา วนเศรษฐ. (2558) หน่วยท่ี 7 กรณีศึกษาการวเิคราะห์โครงการ 1. ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาการวเิคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2558) หน่วยท่ี 12 การประเมินผลการด าเนินงานดา้นการเงินของโครงการ. ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาการวเิคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2559) หน่วยท่ี 7 อตัราแลกเปล่ียน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และระบบการเงินระหวา่ง
ประเทศ ในเอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2559) หน่วยท่ี 13 การคา้ การลงทุน และการเงินระหวา่งประเทศของไทย ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน
ในประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 1-5 นนทบุรี: 
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 8 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินในระบบเศรษฐกิจปิด. ในประมวลสาระ
ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 6-10 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

จิระพล  โพบุคดี อดิศร โรจนพนัธ์ุ อภิญญา วนเศรษฐ และวรรณกิตต์ิ วรรณศิลป์. (2560) หน่วยท่ี 15
กรณีศึกษาการจดัการการเงินและนโยบายการเงิน. ในประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการจดัการทางการเงิน หน่วยท่ี 11-15 นนทบุรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 6 การวเิคราะห์ระบบและภาวะเศรษฐกิจ. ในประมวลสาระชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขาวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2560) หน่วยท่ี 7 นโยบายการเงินการคลงั  การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ. ใน
ประมวลสาระชุดวชิาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หน่วยท่ี 1-7 
นนทบุรี: สาขาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อภิญญา วนเศรษฐ. (2561) หน่วยท่ี 3 โครงสร้างตลาดสินคา้เกษตร. ในเอกสารการสอนชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม. หน่วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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อภิญญา วนเศรษฐ. (2562). หน่วยท่ี 10 การกา้วสู่สังคมผูสู้งอายกุบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ในเอกสาร
การสอนชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยก์บัจริยธรรมทางธุรกิจ  หน่วยท่ี 8-15 นนทบุรี: สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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