โครงการเศรษฐทัศน์ ประจาปี 2561
“เศรษฐทัศน์” เป็นโครงการประกวดบทความสาหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท - เอก) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดาเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 10 วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธี
วิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรือ
งานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา
ซึ่งจะเป็นพลังและกาลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
สถาบันที่ร่วมสนับสนุนโครงการ มีดังนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(3) สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมสนับสนุนโครงการตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปัจจุบนั มี 9 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ธปท. โดยโครงการเศรษฐทัศน์
ประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ธปท. ในการดาเนินงาน
1. รูปแบบโครงการ
เปิดรับสมัครและคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาดีเด่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรูปแบบและ
กิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนภูมิภาค : สานักงานภาคของ ธปท. (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ดาเนินการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในแต่ละภาค
 ธปท. รับสมัครผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
(แบ่งเขตพื้นที่การสมัครร่วมโครงการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10)
 ผู้สมัครส่งหัวข้อและบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และส่งบทความที่เสร็จ

สมบูรณ์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 คณะกรรมการพิจารณาบทความของแต่ละภาคพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาดีเด่น ตาม
จานวนรางวัลระดับภาค (ข้อ 7.1) และประกาศผลภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
 เจ้าของบทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท - เอก ของแต่ละภาค
จะได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันนาเสนอบทความต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ เพื่อชิงรางวัล
โครงการเศรษฐทัศน์ ประจาปี 2561 ที่ ธปท. สานักงานใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
(หากไม่สามารถนาเสนอผลงานได้ จะเชิญเจ้าของบทความรองชนะเลิศนาเสนอแทน)

ส่วนกลาง : ธปท. สานักงานใหญ่ ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ธปท. รับสมัครผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
(แบ่งเขตพื้นที่การสมัครร่วมโครงการ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10)
 ผู้สมัครส่งหัวข้อและบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และส่งบทความที่เสร็จ

สมบูรณ์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 คณะกรรมการพิจารณาบทความส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาดีเด่น (เฉพาะที่สมัครกับ
ส่วนกลาง) ระดับปริญญาตรีจานวน 3 บทความ และระดับปริญญาโท - เอก จานวน 3 บทความ
โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความที่ ธปท.
สานักงานใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (หากไม่สามารถนาเสนอผลงานได้ ต้องสละสิทธิ์)
 ประกาศผลบทความที่ผา่ นรอบคัดเลือกทั้งหมด รวม 12 บทความ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 แบ่งเป็น
ส่วนกลาง/ภูมิภาค
ส่วนกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ระดับปริญญาตรี
3 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ

ระดับปริญญาโท-เอก
3 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ

 ธปท. แจ้งเจ้าของบทความที่ผ่านรอบคัดเลือก (12 บทความ) จัดทา PowerPoint Presentation

สาหรับการนาเสนอบทความต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ (ใช้เวลาในการนาเสนอ 20 นาที
และตอบคาถาม 10 นาที)
 ประกาศผลบทความที่ได้รับรางวัลประเภท Data Analytics ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้
บทความที่ได้รับรางวัลประเภทนี้ไม่ต้องนาเสนอบทความต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ
2. คุณสมบัติของผู้ส่งบทความเข้าประกวด
2.1 เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าว แล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่
1 พฤษภาคม 2561 และศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
2.2 สามารถส่งบทความเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
3. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.1 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
3.2 Download ใบสมัคร ได้ที่ www.bot.or.th หรือ www.econ.tu.ac.th
3.3 ช่องทางการสมัคร (แบ่งเขตพื้นที่การสมัครร่วมโครงการ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10)
 ส่วนภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้



e-mail : setthathat.bot.northern@gmail.com
e-mail : setthathat.bot.northeastern@gmail.com
e-mail : setthathat.bot.southern@gmail.com

ส่วนกลาง ที่ e-mail : econtupr@econ.tu.ac.th

4. บทความที่ส่งเข้าประกวด
4.1 ประเภทของบทความและระดับการศึกษาที่สามารถส่งเข้าประกวด
ประเภทของบทความ
บทความวิเคราะห์
บทความวิจัย (Research Article)

ปริญญาตรี



ปริญญาโท-เอก


4.2 ลักษณะบทความวิเคราะห์/บทความวิจัย ไม่จาเป็นต้องเป็นแบบจาลองทางเศรษฐมิติ โดยเป็น
บทความที่มีเนื้อหาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจการเงินรวมถึงเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา เช่น การยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (Supply-side) การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
 บทความประเภท Data Analytics ควรมีลักษณะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล (data) ที่มีคุณสมบัติ
3 ลักษณะ คือ มีจานวนมาก (volume) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (velocity) และมีความ
หลากหลาย (variety) อาจใช้องค์ความรู้ เครื่องมือ หรือแบบจาลองด้าน Data Analytics/
Data Science รวมถึงเทคนิคในการวิเคราะห์ อาทิ data mining, text mining และ machine
learning เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงลึก (insights) จากข้อมูล โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะมีการ
ต่อยอดนาไปใช้ประโยชน์ หรือ ตอบโจทย์ด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่จากัดเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สามารถส่ง
บทความด้านสุขภาพ การศึกษา การตลาด การบริโภค สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ เข้าร่วมประกวดได้
4.3 รูปแบบบทความ
 ใช้อักษร Angsana New 16 สาหรับผลงานที่ส่งเป็นภาษาไทย
 ใช้อักษร Times New Roman 12 สาหรับผลงานที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ
 การจัดหน้ากระดาษ ขอบบน = 2.5 ซม. ขอบล่าง = 2.5 ซม. ขอบซ้าย = 2.5 ซม. ขอบขวา = 2.5 ซม.
 ต้องไม่เพิ่มระยะห่างระหว่างข้อความ
4.4 ความยาวบทความ ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยเริ่มนับจากหน้า Introduction ถึง Appendix
และไม่นับรวมหน้า Abstract สารบรรณ และบรรณานุกรม/อ้างอิง
4.5 ข้อบังคับผลงาน
 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง
 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมิใช่การทาซ้า ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทา
การอันใดซึ่งเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่มีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดเป็น
ผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานนั้น
** กรณีบทความวิเคราะห์/บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย สามารถส่งประกวดได้
แต่ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ **

4.6 ข้อสงวนสิทธิ์
 คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัด
สิทธิผลงานที่ส่งเข้าประกวด และหรือเพิกถอนรางวัลที่ได้รับไป แล้วแต่กรณี
 ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดและได้รับรางวัล เจ้าของผลงานสามารถนาผลงานของตนเองไปใช้ใน
งานที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ แต่ขอให้อ้างอิงว่า เป็นบทความที่ชนะเลิศจากโครงการเศรษฐทัศน์

4.7 การส่งผลงาน ส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF file ที่ e-mail ตามช่องทางทีย่ ื่นสมัคร
ในข้อ 3.3
4.8 กาหนดเวลาส่งผลงาน
 ส่งหัวข้อและบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 ส่งบทความที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
5. คณะกรรมการตัดสินบทความ
5.1 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดโครงการจานวน 9 ท่าน
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. จานวน 1 ท่าน
6. หลักเกณฑ์พิจารณาการตัดสิน
6.1 ระดับภาค
เนื้อหาบทความวิเคราะห์ / บทความวิจัย 70 คะแนน
 ความคิดริเริ่ม ความสาคัญของเรื่องต่อวงการวิชาการเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการตีโจทย์ โดยใช้หลักเหตุและผลตามหลักเศรษฐศาสตร์
 ความสามารถในการประยุกต์ผลที่ได้จากการศึกษาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง
 ความสามารถในการใช้ภาษาเขียน
ไม่มกี ารนาเสนอ
6.2 ระดับโครงการ
เนื้อหาบทความวิเคราะห์ / บทความวิจัย 70 คะแนน
 ความคิดริเริ่ม ความสาคัญของเรื่องต่อวงการวิชาการเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการตีโจทย์ โดยใช้หลักเหตุและผลตามหลักเศรษฐศาสตร์
 ความสามารถในการประยุกต์ผลที่ได้จากการศึกษาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง
 ความสามารถในการใช้ภาษาเขียน
การนาเสนอ 30 คะแนน (PowerPoint Presentation นาเสนอ 20 นาที ตอบคาถาม 10 นาที)
 ตรงประเด็น
 การรักษาเวลา
 การตอบคาถาม

7. รางวัล
7.1 ระดับภาค บทความที่มีเนื้อหาดีเด่น ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาบทความใน
แต่ละภาคจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้
รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รางวัลชมเชย 5 รางวัล (รางวัลละ 4,000 บาท)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก

10,000
6,000
4,000

10,000
6,000
4,000

7.2 ระดับโครงการ บทความที่ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้
 บทความวิคราะห์และบทความวิจัย
รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย 3 รางวัล (รางวัลละ 10,000 บาท)

ปริญญาตรี
50,000
40,000
30,000
10,000

ปริญญาโท-เอก
50,000
40,000
30,000
10,000

 บทความประเภท Data Analytics จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
หมายเหตุ ผู้สมัครที่ส่งบทความร่วมโครงการ แต่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ หากบทความของท่านผ่านเข้าเกณฑ์การพิจารณา
รอบแรก จะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ

8. วันประกาศผลและพิธีมอบรางวัลโครงการเศรษฐทัศน์
ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ที่ ธปท. สานักงานใหญ่
9. การสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก
โครงการจะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และตอบรับมานาเสนอบทความต่อ
คณะกรรมการพิจารณาบทความที่ ธปท. สานักงานใหญ่ ดังนี้
9.1 ผู้นาเสนอบทความที่พักอาศัยใน กทม. จะได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางคนละ 500 บาท
9.2 ผู้นาเสนอบทความที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด จะได้รับเงินสนับสนุนดังนี้
- ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 1,800 บาท/คน/คืน (ไม่เกิน 2 คืน)
- ค่าพาหนะไป-กลับ ตามที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

10. การกาหนดเขตรับสมัครร่วมโครงการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การสมัครร่วมโครงการ กาหนดเขตการสมัคร โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่นิสิต/นักศึกษา สังกัดอยู่
10.1 บทความของผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบจากมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค : เลือกส่งประกวดได้ที่
ภูมิภาคของตนเอง หรือส่งที่ส่วนกลาง
10.2 บทความของผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบจากมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง : ส่งประกวดได้เฉพาะที่ส่วนกลาง
**กรณีตรวจพบสมัครมากกว่า 1 ที่ จะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานร่วมโครงการฯ (สามารถส่งหลายหัวข้อได้)**
10.3 การกาหนดเขตการยื่นใบสมัครร่วมโครงการ แบ่งตามพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักงานภาคทั้ง 3 แห่งของ ธปท.

เขตการยื่นใบสมัครร่วมโครงการ
1. ภาคเหนือ (17 จังหวัด)
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี อุบลราชธานี อานาจเจริญ

3. ภาคใต้ (14 จังหวัด)
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ยะลา

ติดต่อสอบถาม
ธปท. สานักงานภาคเหนือ
e-mail : setthathat.bot.northern@gmail.com
 คุณอวิกา พุทธานุภาพ

โทร. 0 5393 1167
 คุณศิริพร ศิริปัญญวัฒน์
โทร. 0 5393 1146
ธปท. สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
e-mail : setthathat.bot.northeastern@gmail.com
 คุณวัชรพงศ์ รัชตเวชกุล

โทร. 0 4391 3542
 คุณสุตาภัทร ม่วงนา
โทร. 0 4391 3525
ธปท. สานักงานภาคใต้
e-mail : setthathat.bot.southern@gmail.com
 คุณเรืองนาม ปุสวิโร

โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4714
 คุณธนายุส บุญทอง
โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4725

เขตการยื่นใบสมัครร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม

4. ส่วนกลาง (26 จังหวัด)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (21 จังหวัด) e-mail : econtupr@econ.tu.ac.th
ภาคกลาง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี  คุณภัทรพร รักเปี่ยม
สิงห์บุรี อ่างทอง
โทร. 0 2613 2480
ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
 คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
โทร. 0 2696 5979

ภาคตะวันตก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (5 จังหวัด)
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

ธปท. สานักงานใหญ่
 คุณสุรพันธุ์ วุฑฒยากร
โทร. 0 2283 6839
 คุณศุลีพร โชควิวัฒน
โทร. 0 2356 7495

