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ิ าด ตรีวรรณไชย
ดร.สน
คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ั ท์ 074282400 อีเมล์: sinad.t@psu.ac.th
โทรศพ

ึ ษา:
การศก
2552 - 2557 Doctor of Philosophy (Economics), The University of Adelaide, Australia
ึ ษาเป็ นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 - 2546 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศก
2538 - 2542 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533 - 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2526 - 2533 โรงเรียนบ ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

ประสบการณ์ทา
ํ งาน:
2547 - ปั จจุบน
ั อาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2546 - 2547 อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การบริหาร:
2561 - ปั จจุบน
ั คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2559 - 2560 รักษาการหัวหน ้าสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ึ ษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2551 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศก

ประสบการณ์การสอน:
เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์เมือง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณิต
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจไทย เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
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่ ยสอน:
ประสบการณ์การเป็นผูช
้ ว
Macroeconomics II (Semester 1 and 2), School of Economics, the University of Adelaide, 2010

ความสนใจ:
ึ ษา เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์เมือง เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์การศก
มหภาค เศรษฐศาสตร์การพัฒนา วิกฤติเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยังยืน

งานวิจ ัย:
ภาษาไทย
ิ าด ตรีวรรณไชย, ปพิชญา แซล
่ ม,
ึ ษาแนวทางการจัดตังศูนย์
สน
ิ และ จริยภัทร บุญมา (2561). "การศก
ี
ึ
ึ
ึ
ฝึ กอบรมอาชวศกษา (Training Center)", สภาการศกษา, กระทรวงศกษาธิการ
ิ าด ตรีวรรณไชย (2559). “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายของเมือง”, แผนงานนโยบาย
สน
สาธารณะเพือการพัฒนา อนาคตของเมือง (นพม.)
ิ าด ตรีวรรณไชย, ปพิชญา แซล
่ ม,
สน
ิ และกฤตยา สงั ข์เกษม (2558). "ทรัพยากรสําคัญสําหรับการ
พัฒนาเมืองสงขลา", แผนงานนโยบายสาธารณะเพือการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.)
ิ าด ตรีวรรณไชย, ปพิชญา แซล
่ ม,
สน
ิ และกฤตยา สงั ข์เกษม (2557). "สถานการณ์ความเป็ นเมืองของ
ภาคใต ้และจังหวัดสงขลา", แผนงานนโยบายสาธารณะเพือการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.)
ิ าด ตรีวรรณไชย (2550). "บทบาทขององค์การเพือการปฏิรป
สน
ู ระบบสถาบันการเงิน", โครงการเมธี
วิจัยอาวุโส สกว. สํานักงานสนับสนุนการวิจัย
ิ าด ตรีวรรณไชย (2549). "โครงการกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน สจ
ั จะวันละหนึงบาท",
สน
โครงการภาคีสง่ เสริมความเข ้มแข็งของท ้องถินโดยการมีสว่ นสว่ นร่วมและธรรมาภิบาล (PLEDGE),
สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ิ าด ตรีวรรณไชย (2548). "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบแลกเปลียนชุมชนเพือการพึงตนเองระยะ
สน
ที 2", สถาบันการจัดการเพือชนบทและสงั คม มูลนิธบ
ิ รู ณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ิ าด ตรีวรรณไชย (2548). "การควบคุมและกํากับสถาบันการเงินกับวิกฤติการณ์การเงินไทย
สน
2540", โครงการเมธีวจิ ัยอาวุโส สกว. สํานักงานสนับสนุนการวิจัย
ภาษาอ ังกฤษ
Pornpinatepong et al. (2017). "The impact of community-led marine conservation on
fishery resources – a report from Thailand", Economy and Environment Program for
Southeast Asia (EEPSEA)
Sinad Treewanchai (2014). “Essays on Economics of School and Residential Choices”,
Ph.D. Thesis, School of Economics, The University of Adelaide, 2014.
Pornpinatepong et al. (2007). "Pollution Control and Sustainable Fisheries Management
in Southern Songkhla Lake, Thailand", Economy and Environment Program for
Southeast Asia (EEPSEA)
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Sinad Treewanchai (2003). “Social Capital and Performances of Savings Groups: A Case
Study in Songkhla”, Master’s Degree Thesis, Faculty of Economics, Thammasat
University

การพิจารณาบทความทางวิชาการ:
Economics and Public Policy Journal, Srinakharinwirot University
วารสารสุทธิปริทศ
ั น์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสามารถทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์:
MATLAB, STATA, LATEX, R, Python, QGIS, GeoDa
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