
ประวัติโดยย่อ 

รองศาสตราจารย์  ดร.วิษณุ อรรถวานิช 
ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม 
• 2562, 2560, 2559, 2557 – Visiting Fellow, Harris Manchester College, University of Oxford, UK.
• 2560 – นักวิชาการอาคันตุกะ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2555 – Postdoctoral (Agricultural and Applied Economics), Rutgers, the State University of New Jersey, USA.
• 2554 – Ph.D. (Agricultural Economics), Texas A&M University, USA. สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Advisor: Bruce A. McCarl, University Distinguished Professor & 2007 Nobel Peace Prize 
Participant through efforts on Intergovernmental Panel on Climate Change 
ทุนรัฐบาลไทย (การศึกษาข้ันสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า) สกอ. 

• 2547 – เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

• 2544 – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
• คณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม สวทช.
• คณะกรรมการด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน สวทช.
• คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ สวทช.
• คณะกรรมการกำกับการจัดทำ Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) ของไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บรรณาธิการรับเชิญ วารสาร Atmosphere MDPI, Switzerland (Impact Factor 2.253)
• รองบรรณาธิการ วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บรรณาธิการร่วม วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (AEJ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• กองบรรณาธิการ วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต 
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ

การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.ค. 2561 – พ.ค. 2562)
• คณะทำงานช่วยปฏิบัติราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส.ค. 2561 – ก.ค. 2562)
• คณะกรรมการชำนาญการ โครงการประเม ินและการยอมรับการเป็นเมือง อ ุตสาหกรรมเชิงน ิเวศโดยภาคีต ่างๆ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.ค. 2559 – ก.ย. 2560)

https://sites.google.com/site/attavanichw
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• ประธานคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ขสมก. (ก.พ. 2560 –พ.ค. 2562)
• คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.พ. 2560 – ก.พ. 2562)
• รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ีค. 2556 – ต.ค. 2560)
• รองประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.พ. 2556 – ต.ค. 2560)
• อนุกรรมการและเลขานุการด้านการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ก.พ.

2556 – ต.ค. 2558)

ผลงานด้านวิจัยและวิชาการ 
• ทำวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา การเกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การประเมินผลนโยบายและโครงการสาธารณะ การพัฒนาภาคเกษตร การตีมูลค่าสินค้าและบริการที่ไม่ผ่านตลาด
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน การใช้ที่ดินทางการเกษตร ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
รวมกัน 14 บทความ และมี H index = 9

ผลงานตำราและหนังสือ 
• วิษณุ อรรถวานิช 2560. เศรษฐศาสตร์การจัดการ : เครื ่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื ่อการตัดสินใจทางธุรกิจ . ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-616-440-490-8, 240 หน้า
• ว ิษณ ุ  อรรถวาน ิช. 2559.  เศรษฐศาสตร ์พล ังงาน . พิมพ ์คร ั ้ งที่  3. ภาคว ิชาเศรษฐศาสตร ์  คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 257 หน้า ISBN 978-616-374-721-1, 276 หน้า

การบรรยาย 
• ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของไทยอย่างไร ?” พิธีมอบรางวัล

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562. 9 มี.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Air Pollution in Bangkok: Status, Causes & Economic Effects (Invited Speaker). The European Union Consular

Meeting. Delegation of the European Union, Bangkok. February 6, 2019.

• Climate Change and Agriculture in Thailand. (Keynote Speaker). 10th RSEP International Multidisciplinary
Conference. The Review of Socio-Economic Perspectives (RSEP), Thailand Jan 15-17, 2019.

รางวัล 
เกียรติคุณระดับนานาชาติ 
• รางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security จากการมีส่วนร่วมในงานวิจัยเรื่อง

"Climate Change, Global Food Security, and the U.S. Food System" มอบโดย กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา

เกียรติคุณระดับชาติ 
• รางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิ

50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย)

• รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานบริการวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
• รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 และ 2560
• รางว ัลศ ิษย ์ เก ่าด ี เด ่น ประจำป ี 2559 ประเภทนักว ิชาการดาวร ุ ่ ง สมาคมเศรษฐศาสตร ์และบร ิหารธ ุรก ิจแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2542 สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย




