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2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8 
 จัดโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  
 (พฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2561)  
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ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

1.1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. 
 (2564). ความยินดีท่ีจะจ่ายเพื่อการประกันการดูแลระยะยาวสำหรับผู้
 สูงอายุ . วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา . 8(1), 115-129. 
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อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. 
 (2563). การเปรียบเทียบระบบการดูแล  ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
 ประเทศเยอรมนี ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ 
 เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 15(1), 74-86. 

ทัศนียา วังสะจันทานนท์ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. 
 (2562). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของ
 ผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา          
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22(2), 128-140.  

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์.  (2560). บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทาง
 เศรษฐกิจในประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) . 9(17), 176-191 

 
1.1.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ /ภาษาอังกฤษ 

Sukpaiboonwat. S & Ratniyom. A. (2022). An analysis of the Input- 
  Output Table in Sports Industry of Thailand. Journal of  

  Economics and Management Strategy . 9(1): 81-96. 

Sriramatr. S., Maphong. R., Ratniyom. A., & Sukpaiboonwat. S.  
  (2021). Home-Based Strength and Balance Intervention for  
  Promoting Physical Function and Health Risk Factors in  
  Older Adults. Journal of Sports Science and   
  Technology. 21(2),  8-25.  

Sukpaiboonwat, S .  (2019). Life insurance : The Savings Solution  
  for the Thai Elderly. Asian Administration and    
  Management Review . 2(2) , 257-270.  

Sukpaiboonwat, S .  (2018). An analysis of sales channel on   
  annuity life insurance in Thailand . The Journal of Risk  
  Management and Insurance , 22(2), 44-62. 

Sukpaiboonwat, S .  (2018). Does annuity life insurance is the  
  saving option when demographic change?: the implication of 
  Japan and Thailand. International Journal of Economic  
  Research, 15(1) , 9-24. 

Sukpaiboonwat, S ., 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. 
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Sukpaiboonwat, S ., Chucheep, Arunee .  (2014). Measuring the  
  Degree of Market Concentration in Thailand Insurance  
  Industry. Asian Social Science, 10(4) , 214-232. 

Sukpaiboonwat, S ., Chucheep, Arunee .  (2014).   Thailand   
  Insurance Regulation : Highlights & Time to Go Ahead .   
  Asian  Social Science, 10(6) , 24-33. 

 
1.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

รัตตา ตั้งไพโรจน์วงศ์ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2564). การตัดสินใจซ้ือประกันภัย
 ไวรัสโคโรนาของประชากร ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  โครงการ
 นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษา; 5-6 สิงหาคม 
 2564: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 1,174-1,185.   

ชิดาภา ชุมแสง ณัฐญา ประไพพานิช ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2564). การวิเคราะห์
 ความสัมพันธ์ระหว่างการออมเพื่อการเกษียณต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ. 
 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายวิจัย สถาบันการศึกษา; 5-6 
 สิงหาคม 2564: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 1,054-1,063.   

Sonjit, B. & Sukpaiboonwat, S. (2021). A Feasibility study on the 
 Investment of parking building located in Sukhumvit 93 road 
 Bangkok. The 6th National Conference on Informatics, 
 Agriculture, Management, Business administration, 
 Engineering, Science and Technology ; 2021 May 27-28: 
 Thailand, 587-593. 

Sukpaiboonwat, S . (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. Bridging Entrepreneurship and Social Innovations , 
 Cambridge Scholars Publishing, 121-147. 

Sukpaiboonwat, S . (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.  
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Sukpaiboonwat, S.  (2017) . An Analysis of Sales Channel on Life 
 Insurance in  Thailand . The International Journal of Arts & 
 Sciences (IJAS) International Conference for Business  and 
 Economics;  2017 November  28 – December 1: Germany. 

Sukpaiboonwat, S .  (2017). Life Insurance and Economic Growth of 
 Thailand . International Academic Conference on Business 
 Stockholm; 2017 June 4-8: Sweden . 

Sukpaiboonwat, S . (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. 

 
1.3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2563). รายงานวิจัยฉบับ
 สมบูรณ์ เร่ือง การให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และโภชนาการเพื่อเตรียม
 ความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชน. คณะเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2563). รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เร่ือง การประเมินความคิดเห็นการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพัง. คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2562). รายงานวิจัยฉบ ับ
สมบูรณ์ เรื ่อง การประเมินประสิทธิผลการให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และ
โภชนาการเพื ่ อ เต รี ยมความพร้ อม เมื ่ อ เข ้ าสู ่ ว ั ยส ูงอาย ุ ในชุ มชน . คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2562). รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เร่ือง การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิต
โดยลำพัง. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2561). รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เร่ือง การจัดทำตารางปัจจัยการผลิต -ผลผลิตและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทย. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
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อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2561). รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เร่ือง การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในชุมชน. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี  สันติยา เอกอัคร  สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์
 วัฒน์. (2554). โครงการสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจาก
 โครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร      
 ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey) (มี.ค. 2554 – ธ.ค. 
 2554) 

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี  สันติยา เอกอัคร  สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์
 วัฒน์. (2554).โครงการสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจาก
 โครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey) (มิ.ย. 2553 – ม.ค. 
 2554) 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

2.1 ผู้พิจารณาบทความ 

ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์  
คร้ังที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2565.  

ผู้พิจารณาบทความ วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ . 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 2565. 

ผู้พิจารณาบทความ วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2565. 

ผู้พิจารณาบทความ วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ . 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 2564. 

ผู้พิจารณาบทความ วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ . 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ . 2564  

ผู้พิจารณาบทความ วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2563. 

ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 14. 2563.   

ผู้พิจารณาบทความ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . 2562. 
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ผู้พิจารณาบทความ วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2562. 

ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 58  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 2562. 

ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 57  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 2561. 

ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาเศรษฐศาสตร์) . 2561. 

ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 56  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2560. 

ผู้พิจารณาบทความ วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม        
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . 2560. 

ผู้พิจารณาบทความ วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม        
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . 2559. 

 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้พิจารณาอื่น ๆ  

ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านตำราทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 2565. 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการออกข้อสอบคัดเลือกพนักงาน.  
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย. 2563. 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านตำราทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย . 2563. 

กรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน รัฐบาล  
 (ทุนบุคคลประเภททั่วไป) 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน สำนักงาน ก.พ. 2561.  

กรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน รัฐบาล  
 (ทุนบุคคลประเภททั่วไป) 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประเมินทรัพย์สิน สำนักงาน ก.พ. 2561. 
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2.3 ทุนวิจัย 

หัวหน้าโครงการ: การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์และผลทางสุขภาพจากการใช้สารพาราควอต
 และสารกำจัดวัชพืชอ่ืน: กรณีศึกษาเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดนครสวรรค์. 
 ทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2564. 

หัวหน้าโครงการ: การประเมินประสิทธิผลการให้ความรู้ด้านต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และการ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชน. 
 ทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2564. 

หัวหน้าโครงการ: การให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และโภชนาการเพื่อเตรียมความ
 พร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชน. 
 ทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2563. 

หัวหน้าโครงการ: การประเมินประสิทธิผลการให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และ  
 โภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชน. 
 ทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2562. 

นักวิจัย : การประเมินความคุ้มค่าของโครงการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของ
 ผู้สูงอายุในชุมชน 

ทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2564. 

นักวิจัย : การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีการรักษาข้อเข่า
 เส่ือมด้วยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดและการรักษาด้วยยา  
 ทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2563.  

  นักวิจัย : การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพัง  
ทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2563. 

นักวิจัย : การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพัง  
ทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2562. 

นักวิจัย : การจัดทำตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
 อุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทย. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว .) 2561. 

นักวิจัย : การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเพื่อ
 เตรียมความพร้อมในการเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุในชุมชน.  

 ทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2561. 
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3. หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารการสอน   

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2565). เอกสารการสอน เศรษฐมิติและการประยุกต์  
 แบบจำลองสองทางเลือก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2565). เอกสารการสอน แนวคิดทั่วไปและทฤษฎีการค้า
 ระหว่างประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2560). เอกสารประกอบการสอน เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

___________________________________  


