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ประวัติการได้รับทุนฝึกอบรม 

[3] อบ รม ห ลั ก สู ต ร  Climate Change and Agriculture จั ด โดย  MASHAV – Israel’s Agency for 
 International Development Cooperation โดยค วาม ร่ วมมื อ กั บ  Israeli Meteorological 
 Service (IMS), CINADCO และ  The World Meteorological Organization (WMO) ณ เมือ ง
 เชฟายิม รัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 3 – 15 เมษายน พ.ศ. 2559 
[2] อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  U.S. Agricultural Policy Development under the Project of Cochran 
 Fellowship Program in 2014 จัดโดย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) โดยความร่วมมือกับ 
 Norman Borlaug Institute for International Agriculture, The Texas A&M University 
 System ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมรกิา ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม พ.ศ. 2558 
[1] อบรมหลักสูตร The 117th Regular Session on Agricultural Development and Policy จัดโดย 
 The International Center for Land Policy Studies and Training ณ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 
 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556  
 
ความชำนาญและความสนใจพิเศษ 

 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 เศรษฐมิติประยุกต์ 
 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
 ส่งเสริมการเกษตร 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ประวัติการเป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มูลนิธิ
ลูกพระดาบส 
 
ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Gretl, EViews, STATA, SPSS, LIMDEP  
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ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน    

[3] เฉลิมพล จตุพร, สุภาสินี ตันติศรีสุข และจีรพรรณ กุลดิลก. (2562). หน่วยที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีที่
 เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ  หน่วยที่  1-7. นนทบุรี: 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
[2] อรรฆย์คณา แย้มนวล และเฉลิมพล จตุพร. (2561). หน่วยที่ 11 ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน. ใน ประมวล
 สาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 11-15. นนทบุรี: 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
[1] อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ และเฉลิมพล จตุพร. (2561). หน่วยที่ 12 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์. ใน 
 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 11-15. 
 นนทบุรี: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ ์

[3] สมบัติ พันธวิศิษฏ์, สมพจน์ กรรณนุช, ไพทูล สีใส, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2564). การศึกษา
 วิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 (สัญญาเลขที่ 157/2563). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอต่อกรมการค้าภายใน กระทรวง
 พาณิชย์. 
[2] อภิญญา วนเศรษฐ, เฉลิมพล จตุพร. (2563). โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
 ตลาดโลก: กรณีข้าวและราคายางพารา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. (เล่มที่ 2563_002). สนับสนุนโดย
 กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
[1] เฉลิมพล จตุพร. (2557). การวิเคราะห์ผลกระทบตัวแปรเชิงมหภาคต่อสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย. 
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการภายใต้ข้อเสนองานนวัตกรรมของสำนักงานเศรษฐกิจ
 การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

1. วารสารระดับนานาชาติ 
[28] Jatuporn, C. Impact assessment of the COVID-19 pandemic on shrimp exports in 
 Thailand: An empirical study using time series analysis. Sustainability, 14(24), 16518.  
[27] Jatuporn, C., Takeuchi, K. (2022). Assessing the impact of climate change on the 
 agricultural economy in Thailand: An empirical study using panel data analysis. 
 Environmental Science and Pollution Research, 2022, 1-10. 
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[26] Pisuttinusart, C., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Seerasarn, N. (2022). Forecasting the import 
 demand for chemical fertilizer in Thailand. The EUrASEANs: Journal on Global Socio-
 economic Dynamics, 3(34), 61-70.  
[25] Charoenrit, P. P., Jatuporn, C., Pantavisid, S., Suvanvihok, V., Rueangrit, P. (2021). Testing 
 for price transmission in Thailand’s oil palm and palm oil markets: An empirical study 
 using time series analysis. International Journal of Agricultural Extension, 9(3), 451-
 459.  
[24] Thongkaew, S., Jatuporn, C., Sukprasert, P., Rueangrit, P., Tongchure, S. (2021). Factors 
 affecting the durian production of farmers in the eastern region of Thailand. 
 International Journal of Agricultural Extension, 9(2) , 285-293.  
[23] Tanong, K., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Seerasarn, N. (2021). Forecasting import demand 
 for soybean meal in Thailand using Box-Jenkins method. Journal of Hunan University 
 Natural Sciences, 48(5), 58-65.  
[22] Muangsrisun, D., Jatuporn, C., Seerasarn, N., Wanaset, A. (2021). Factors influencing farm-
 gate shrimp prices in Thailand: An empirical study using the time series method. 
 Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 769-775.  
[21] Tongchure, S., Sukprasert, P., Chaodee, J., Jatuporn, C. (2021). Thai traditional bent tree 
 development by mother of Cocoa (Gliricidia sepium). International Journal of 
 Agricultural Technology, 17(1), 363-374.  
[20] Rueangrit, P., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Wanaset, A. (2020). Forecasting production 
 and export of Thailand’s durian fruit: An empirical study using the Box–Jenkins 
 approach. Humanities and Social Sciences Letters, 8(4), 430-437.  
[19] Saleerut, S., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Wanaset, A. (2020). Price adjustment of oil 
 palm and palm oil in Thailand to the world price of palm oil market. Asian Journal 
 of Agriculture and Rural Development, 10(2), 690-697.  
[18] Wanaset, A., Jatuporn, C. (2020). The rubber price structure of Thailand and impulse 
 response to world price shock. Journal of Critical Reviews, 7(19), 4429-4437.  
[17] Jatuporn, C., Sukprasert, P., Tongchure, S., Suvanvihok, V., Thongkaew, S. (2020). 
 Forecasting import demand of table grapes: Empirical evidence from Thailand. Asian 
 Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2), 578-586.  
[16] Tunjaroen, W., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Adithipyangkul, P. (20 19 ). The empirical 
 study of factors influencing coconut price in Thailand. International Journal of 
 Management, Business, and Economics, 6(3), 141-147.  
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[15] Kulthatpong, P., Jatuporn, C., Toyama, M. (2019). Forecasting the number of migrant 
 workers in Thailand: Empirical study and discussion. St. Theresa Journal of 
 Humanities and Social Sciences, 5(2), 1-18.  
[14] Datepumee, N., Sukprasert, P., Jatuporn, C., Thongkaew, S. (2019). Factors affecting the 
 production of export quality durians by farmers in Chanthaburi province, Thailand. 
 Journal of Sustainability Science and Management, 14(4), 94-105.  
[13] Lin, Y. C., Yotimart, D., Wongchai, A., Jatuporn, C. (2018). An analysis of smart farmers’ 
 perceptions towards the ASEAN economic community. WIT Transactions on Ecology 
 and the Environment, 217, 293-303.  
[12] Daorattanahong, P., Wongchai, A., Kramol, P., Jatuporn, C. (2018). Efficiency differences 
 on rice production between Thailand and Vietnam using Meta-frontier. International 
 Journal of Management and Business Research, 8(1), 22-23.  
[11] Jatuporn, C., Sukprasert, P., Chulaphan, W., Sriariyawat, S. (2016). Assessing the impact of 
 exchange rate on major agricultural export commodities of Thailand. International 
 Journal of Agricultural Technology, 12(6), 973-982.  
[10] Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W., Jatuporn, C. (2014). Asymmetric 
 price transmission in the livestock industry of Thailand. APCBEE Procedia, 8, 141-145.  
[9] Chulaphan, W., Barahona, J. F., Jierwiriyapant, P., Jatuporn, C. (2014).  The dynamic effects 
 of fuel prices on agricultural commodity prices in Thailand. Australian Journal of 
 Basic and Applied Sciences, 8(7), 323-328.  
[8] Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W., Jatuporn, C. (2013). Asymmetric price 
 transmission in the artisan dairy industry of Honduras. Asian Journal of Empirical 
 Research, 3(7), 851-859.  
[7] Chulaphan, W., Jatuporn, C., Chen, S. E., Huang, W. C. (2013). Different causal relationships 
 of export rice prices in the international rice market. American-Eurasian Journal of 
 Agricultural and Environmental Sciences, 13(2), 185-190.  
[6] Chulaphan, W., Chen, S. E., Jatuporn, C., Barahona, J. F. (2013).  Analyzing the effects of 
 Thai and Vietnam rice price changes on trading partners. American Journal of 
 Scientific Research, 84, 89-64.  
[5] Saengwong, S., Jatuporn, C., Roan, S. W. (2012). An analysis of Taiwanese livestock prices: 
 Empirical time series approaches. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(23), 
 4340-4346.  
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[4] Chulaphan, W., Chen, S. E., Jatuporn, C.,  Jierwiriyapant, P. (2012). The effect of rice price-
 pledging scheme on price transmission of rice markets in Thailand. Asian Journal of 
 Empirical Research, 2(5), 141-148.  
[3] Saengwong, S. Jatuporn, C., Roan, S. W. (2011). Modeling time series analysis between 
 feedstuff and hog prices in Taiwan. Journal of Agricultural Science and Technology, 
 A(1), 1126-1129.  
[ 2 ]  Jatuporn, C., Chien, L. H., Sukprasert, P., Thaipakdee, S. (2 0 1 1 ) .  Does a long-run 
 relationship exist between agriculture and economic development in Thailand? 
 International Journal of Economics and Finance, 3(3), 227-233.  
[1] Chien, L. H., Jatuporn, C., Narreto, O. M. C. (2011). Price analysis of domestic rice market 
 in the Philippines. Empirical Economics Letters, 10(7), 639-646.  

2. วารสารระดับชาติ 
[29] เฉลิมพล จตุพร, นิโรจน์ สินณรงค์, วราภรณ์ นันทะเสน, เก นันทะเสน. (2566). ความสัมพันธ์ระหว่าง
 การท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: กรณีศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
 สาขาการผลิตพื้นฐาน. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 15(1). (มกราคม - มิถุนายน 2566).  
[28] อภิวัฒน์ ทีปรักษพันธ์ุ, เฉลิมพล จตุพร, อภิญญา วนเศรษฐ. (2566). การพยากรณ์ราคาอลูมิเนียมใน
 ตลาดโลหะลอนดอนด้วยวิธีบ็อกซ์ -เจนคินส์. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา , 5(2). (เมษายน – 
 มิถุนายน 2566). 
[27] ศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สวุรรณวิหค. (2566). การประเมินผลกระทบจากการแพร่
 ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
 ส่วนประกอบของประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, 13(2). (เมษายน – มิถุนายน 2566).  
[26] อรรถศาสตร์ สมสุข, อภิญญา วนเศรษฐ, เฉลิมพล จตุพร. (2565). ปัจจัยกำหนดระดับคุณธรรมและ
 ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. 15(2), 73-
 90.  
[25] ทิพศรัณย์ เจาสี, เฉลิมพล จตุพร, ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2565). การพยากรณ์ราคาสุกรมีชีวิตของ
 ประเทศไทยด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์. วารสารเกษตรนเรศวร, 19(2), e0190203.  
[24] ลำเพยพรรณ สิงหฬ, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2565). การพยากรณ์ปริมาณและราคาการ
 ส่งออกมะม่วงของประเทศไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนคินส์. วารสารสังคมศาสตร์
 วิชาการ, 15(2), 60-72.  
[23] อมรภัค รักษาศรี, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุรรณวิหค, นารีรัตน์ สีระสาร. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
 ประเมินราคาที่ดินในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
 4(2), 47-67.  
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[22] ภัทร์นิธิ กีรติปัณสิริคุณ, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2565). การพยากรณ์ปริมาณส่งออกถั่วแระ
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60722  การวิเคราะห์เชิงปรมิาณและการวิจัยสำหรับนกัเศรษฐศาสตร์* 
60723  เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์* 

* ประธานชุดวิชา 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 


