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 Thoedsak Chomtohsuwan (March 2013). Socioeconomic and Environmental Effects of
Demographic Change and Policy Implications in Thailand. Doctoral Dissertation, Faculty of
Economics, Saitama University, Saitama, Japan.
 อนุสรณ ธรรมใจ และคณะ (สิงหาคม 2557). เศรษฐศาสตรเบื้องตน. หนังสือ, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย.
 เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (สิงหาคม 2558). เศรษฐศาสตรการพัฒนา. หนังสือ, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย.
 เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (มิถุนายน 2559). การศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนทุนมนุษยกับการศึกษา:
กรณีศึกษาประเทศไทย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย.
 อนุ ส รณ ธรรมใจ, โชคชัย สุ ท ธาเวศ, และ เทอดศั ก ดิ์ ชมโตะสุ ว รรณ (มกราคม 2560). การประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, สำนักงานประกันสังคม, นนทบุรี, ประเทศไทย.
ประสบการณทำงาน
 พ.ศ. 2541  2542 : เจาหนาที่ศนู ยคอมพิวเตอร, คณะวิศวกรรมศาสตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, นนทบุรี, ประเทศไทย.
 พ.ศ. 2542  2545 : นักเขียนและคอลัมนิสต, บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2546 : ผูจัดการฝายการผลิต, บริษัท อัลฟา โซลูชั่น จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2550 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของการจัดตั้งระบบบำนาญ
แหงชาติ ในประเทศไทย, ภายใตนักวิ จัย ผศ.ดร.วรเวศม สุ วรรณระดา, สำนั กงานกองทุ น สนั บสนุ นการวิ จัย ,
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
 พ.ศ. 2550 : ผูชวยนักวิจัย, การวิเคราะหประสิทธิภาพและการจัดสรรงบประมาณ ป 2549, ภายใตนักวิจัย ผศ.
ดร.วรเวศม สุวรรณระดา, สำนักงบประมาณ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
 พ.ศ. 2550 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบตอน้ำใตดิน, ภายใตนักวิจัย
รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
 พ.ศ. 2551 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ, ภายใตนักวิจัย รศ.ดร.กิตติ ลิ่ม
สกุล, คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
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ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.
 พ.ศ. 2551 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการการจัด สรรทรัพยากรที่จำเปนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ภายใตนักวิจัย










รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
พ.ศ. 2551 : ผูชวยสอน, คณะเศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
พ.ศ. 2553 : ผูชวยนักวิจัย, การศึกษาอุปสงคไฟฟาและสวัสดิการผูบริโภคเพื่อใชควบคุมอัตราคาไฟฟาที่เหมาะสม,
ภายใตนักวิจัย รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, นนทบุรี, ประเทศไทย.
พ.ศ. 2555 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการการคาดการณการปลอยและลดกาซเรือนกระจกภายใตภาพฉายในอนาคต
โดยใชแบบจำลอง, ภายใตนักวิจัย รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล, องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน),
นนทบุรี, ประเทศไทย.
พ.ศ. 2555 : Assistant researcher, Data Collection Survey on Empirical Analysis on Employment
and Regional Disparity Alleviation Project, Under Prof. Nagashima Masaharu, Japan International
Cooperation Agency (JICA), Japan.
พ.ศ. 2559 : Visiting researcher, Faculty of Economics, Saitama University, Japan. (5 พ.ค. 2559 – 3
มิ.ย. 2559)
พ.ศ. 2562 : Visiting researcher, Faculty of Economics, Saitama University, Japan. (15 ธ.ค. 2562 –
19 ม.ค. 2563)
พ.ศ. 2556  ปจจุบัน : อาจารยประจำ, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย.
 พ.ศ. 2556 : อาจารยประจำ
 พ.ศ. 2556  2557 : เลขนุการคณะ
 พ.ศ. 2557  2558 : รองคณบดีฝายวิชาการ
 พ.ศ. 2558  ปจจุบัน : รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
 พ.ศ. 2561  ปจจุบัน : ผูอำนวยการศูนยวิจัยทรัพยากร

ประสบการณสอน
 พ.ศ. 2556  ปจจุบัน : รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 ECO109 ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร
 ECO201 เศรษฐศาสตรจุลภาค
 ECO211 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
 ECO212 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
 ECO351 เศรษฐศาสตรการพัฒนา
 ECO443 เศรษฐศาสตรการรวมกลุมและความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
 ECO473 เศรษฐศาสตรการจัดการ
 ECO362 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
 ECO363 เศรษฐศาสตรพลังงาน
 ECO367 เศรษฐศาสตรนิเทศศาสตร
 ECO432 การประเมินและการจัดการโครงการ
 RSU154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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 พ.ศ. 2556  ปจจุบัน : รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
 ECO501 ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร
 ECO610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค
 ECO611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค
 ECO612 เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
 ECO614 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
 ECO678 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน
การบริการวิชาการ
วิทยากร
 พ.ศ. 2548 (พ.ย.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีตออุปสงคน้ำประปาของ
ครั ว เรือ นและปญหาการขาดแคลนน้ ำ ประปาในประเทศไทย, ใน งานจุ ฬ าฯวิ ช าการ 2548, จั ด โดย คณะ
เศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 ค.ศ. 2011 (พ.ย.) : Invited Speaker, Topic on The Role of Age in Economic Growth and
Environmental Load, In the 4th Thailand-Japan International Academic Conference: Knowledge,
No Boundary, Organized by Thai Students' Association in Japan under the Royal Patronage,
Tokyo University, Tokyo, Japan
 พ.ศ. 2557 (มี.ค.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ ประสบการณและการเตรียมตัวสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศญี่ปุน
, ใน งานแนะแนวศึกษาตอประเทศญี่ปุน 2557, จัดโดย ศูนยแนะแนวศึกษาตอประเทศญี่ปุนเจเอ็ดดูเคชั่น, ศูนย
การประชุมแหงชาติสิริกิติ์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2557 (เม.ย.) : วิทยากรรับเชิญ , หัวขอ ขอเสนอยุทธศาสตรทุนมนุษยของไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน, ใน งานเสวนาวิชาการยุทธศาสตรทุนมนุษยของไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, จัดโดย ศูนยวิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2558 (ต.ค.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ การบริการวิชาการ กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ, ใน งานสัมมนา
วิชาการ การกาวขามขีดจำกัด สูสหัสวรรษแหงคุณภาพ, จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2558 (พ.ย.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ ระบบประกันสังคมกับการพัฒนาประเทศ, งานเสวนาการปฏิรูประบบ
สวัสดิการสังคม, จัดโดย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิ จเพื่อการปฏิรูป, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต ,
ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2560 (ก.ค.  ก.ย.) : วิทยากรรับเชิญ , หัวขอ เครื่องมือทุนแรง ประหยัดเวลา และเพิ่มรายได ครู 4.0, ใน
การอบรมหลักสูตร ครู 4.0 เรียนรูผานเศรษฐกิจดิจิทัล, จัดโดย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล , คณะเศรษฐศาสตร,
มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
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 พ.ศ. 2560 (ส.ค.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ การวิเคราะหอุปสงคการใชพลังงานไฟฟาภาคครัวเรือน, ใน โคการ
อบรมแบบจำลองเพื่อ การบริห ารจัด การระดั บ การกาซเรือนกระจกสูงสุดสำหรับ ภาคการผลิ ต ไฟฟา, จั ดโดย
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, นนทบุรี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2561 (พ.ค.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ ความคุมคาคุมทุน: งานวิจัยในสังคมสูงวัย, ในการสัมมนาภาควิชาการ
พยาบาลรากฐาน ประจำปการศึ ก ษา 2561, จั ด โดย ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม, ประเทศไทย
คณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ
 พ.ศ. 2557  2559 : กรรมการสอบวิทยานิพ นธ, หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2558  2559 : อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจดานแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔,
สภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2559 : กรรมการสอบรายงานของนักศึกษา, โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 8,
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, นนทบุรี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2559  ปจจุบัน: กรรมการสอบวิทยานิพนธ, หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล,
คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2562 (ก.พ.  พ.ค.) : คณะทำงานจัดหาแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต,
ปทุมธานี, ประเทศไทย
ผูวิจารณหนังสือและบทความวิจยั
 ค.ศ. 2011  2014 : Reviewer, Thailand-Japan International Academic Conference, Thai Students’
Association in Japan under the Royal Patronage, Japan
 พ.ศ. 2556  ปจจุบัน : ผูวิจารณบทความวิ จัย, เศรษฐศาสตรและบริ หารธุรกิ จปริทั ศน, มหาวิท ยาลัยรังสิต ,
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2557  2558 : ผู วิ จ ารณบทความวิ จั ย , การวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ และการบริ ห าร, มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ,
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ .ศ . 2557 : ผู วิ จ ารณ บ ท ค วาม วิ จั ย , วารส ารวิ ช าก า รเศ รษ ฐศ าส ต รแ ล ะ ก ล ยุ ท ธก ารจั ด การ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2557 : ผูวิจารณบทความวิจัย, วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย, สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2558 : ผูวิจารณบทความวิจัย, วารสารญี่ปุนศึกษา, สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2558 : วิพากษหนังสือโมโนกราฟ, เรื่อง ระบบการจางงานและการบริหารทรัพยากรมนุษยของญี่ปุนในสังคม
ผูสูงอายุ: บทเรียนสำหรับไทย, ศูนยญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
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ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ผศ.ดร.เทอดศักดิ ชมโต๊ะสุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.

 พ.ศ. 2559 : ผู วิ จ ารณบทความวิจั ย , วารสารวิ ชาการมหาวิท ยาลั ย รั ต นบั ณ ฑิ ต , มหาวิ ท ยาลั ย รั ต นบั ณ ฑิ ต ,
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 ค .ศ . 2016  ป จ จุ บั น : Reviewer, RSU International Research Conference, Rangsit University,
Thailand
 พ.ศ. 2561 : ผู วิ จ ารณบทความวิ จั ย , วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษานิ ติ ศ าสตร, บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประเทศไทย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ
 พ.ศ. 2557  2558 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นายกฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา, หัวขอ การวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอความแตกตางทางดานรายไดในกำลังแรงงานไทย, หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2558  2559 : อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ นายฉั ตรชั ย เพ็ งจัน ทร, หั วขอ การวิเคราะหตนทุ น และ
ผลตอบแทนการผลิตยาสูบในประเทศไทย. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2558  2561 : อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธ นายธนิต อินทร, หั วขอ การวิเคราะหปจจั ยกำหนดการ
บริ โภคสิน คาและบริการออนไลนในยุ คเศรษฐกิ จ ดิ จิทัล ของผูพำนั กในประเทศไทย. หลั ก สูต รเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2559  2561 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สิบเอกปญะณัช เรือนสอน, หัวขอ การวิเคราะหภาวะหนี้
สหกรณออมทรัพยกองบัญ ชาการกองทัพไทย จำกัด ของขาราชการทหารชั้นประทวน. หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2560  2563 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวลภัทรดา สิริบุญญสาร, หัวขอ การวิเคราะหนโยบาย
โครงการบานพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต,
คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2560  2563 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวขวัญฤทัย ฤคดี, หัวขอ การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
การคางชำระหนี้ในธุรกิจเชาชื้อรถจักรยานยนต. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต,
คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2561  2563 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวสวรรยา วิท ยาโรจนวงศ, หัวขอ การศึกษาความ
เปนไปไดทางการเงินของการลงทุน ในระบบติด ตามทางศุ ลกากรภายใตเทคโนโลยี อี ล็อ กในเขตปลอดอากร.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาเศรษฐกิจ ดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิท ยาลัยรังสิต , ปทุม ธานี,
ประเทศไทย
 พ.ศ. 2561  2562 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวสรัลชนา แกวบัวดี, หัวขอ การประเมินความคุมคาใน
การลงทุ น ขุ ด บิ ท คอยน. หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล , คณะเศรษฐศาสตร,
มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2561  2562 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวฐิติมา ปานศรี, หัวขอ ความเหลื่อมล้ำทางดานชีวิต
ดิจิทัลในประเทศไทย. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัย
รังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
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ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ผศ.ดร.เทอดศักดิ ชมโต๊ะสุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.

 พ.ศ. 2562  ปจจุบัน : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวรัชฎา ชื่นใจ, หัวขอ ความเต็มใจจายคาบริการรถ
แท็กซี่ไ ฟฟา: กรณี ศึก ษา แท็ก ซี่ วีไอพี ของกรมการขนสงทางบก. หลัก สู ต รเศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขา
เศรษฐกิจดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2562  ปจจุบัน : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาววรรณวิภา จินะราช, หัวขอ การวิเคราะหอุปสงค
เพื่อประเมินความคุมคาของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2562 : อาจารยที่ปรึกษาปริญ ญานิพนธ นางสาว สิริรัตน กันทอง, หั วขอ การศึกษาความเปนไปไดธุรกิ จ
ทุเรียนไทยในยุค เศรษฐกิจ ดิจิทัล. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิต สาขาเศรษฐกิ จดิ จิทั ล, คณะเศรษฐศาสตร,
มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2562 : อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ นายพีระพงศ รักชาติ, หั วขอ การตัดสินใจเลือกใชรถยนตไฟฟา
ดัดแปลงฝมือคนไทย. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลั ย
รังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
บริการวิชาการแกสังคม
 พ.ศ. 2536  2540 : ติวเตอรอาสาสมัคร, ชมรมวิชาการ, คณะวิศวกรรมศาสตร, สถาบั นเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, นนทบุรี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2543 : รองประธานสภานั กศึกษาฝายศิล ปวัฒ นธรรม, สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกลาพระนครเหนือ ,
นนทบุรี, ประเทศไทย
 ค .ศ . 2012 : Head of Thai Student in Saitama Prefecture, Thai Students’ Association in Japan
under the Royal Patronage (TSAJ), Saitama, Japan
 พ.ศ. 2556 : ใหสั ม ภาษณ, หั วขอ เปดแนวคิ ด ภาษี ค นโสด, รายการรูทั น ประเทศไทย, สถานี โ ทรทั ศ น RSU
Wisdom TV, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 ค.ศ. 2014 : interviewee for an article, Topic on Slumping Fertility Rates in Developing Countries
Spark Labor Worries: Birthrates Fall in Thailand, Raising Concerns about Aging Population, The
Wall Street Journal, Asia Edition, Thailand
 พ.ศ. 2556  2558 : ใหสัมภาษณ, ประเด็นขาวดานเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพรังสิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี,
ประเทศไทย
 พ.ศ. 2559  ปจจุบัน : ใหสัมภาษณ, ประเด็นขาวดานเศรษฐกิ จ, รายการกินขาว, สถานีออนไลน YouTube
ชอง Clicked Channel, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2561 : ใหสัม ภาษณ, หั วขอ การนำเสนอขาวเกี่ ยวกั บบิทคอยน (BitCoin) ของสื่อมวลชนในมุมวิชาการ,
รายการรูทันสื่อ, สถานีวิทยุ FM 100.5 MCOT News Network, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2561 : เผยแพรบทวิเคราะห, หัวขอ การลงทุนในทุนมนุษยดานการศึกษากับอัตรารายไดที่คุมคาการลงทุน,
งานสัมมนาทางวิชาการประจำปคณะเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 12, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี,
ประเทศไทย (เผยแพรเปนขาวใน นสพ.มิติชนออนไลน วันที่ 6 ธ.ค. 2561 และ นสพ.เดลินวิ ส วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
 พ.ศ. 2561 : บริการสังคม, หั วขอ การวิเคราะหความคุ มคาทางเศรษฐศาสตรจากการลงทุ นทำวนเกษตรและ
อนุรักษพื้นที่สีเขียว, ศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
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ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ผศ.ดร.เทอดศักดิ ชมโต๊ะสุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.
 พ.ศ. 2561 : บริการสังคม, หัวขอ การศึกษาความเปนไปไดโครงการรถแท็กซี่เหมาจายรายเดือน, สมาคมวิชาชีพผู

ขับขี่รถยนตสาธารณะแท็กซี่, นนทบุรี, ประเทศไทย
 พ.ศ. 2562 : เผยแพรบทวิ เคราะห, หั วขอ ดัชนี ค วามเหลื่อ มล้ ำทางดานชีวิต ดิ จิทั ล ของประเทศไทย, สถาบั น
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย (เผยแพรเปนขาวใน นสพ.โพสททูเดย, นสพ.แนวหนา
และสื่อสังคมออนไลนตางๆ ในวันที่ 8 ก.ค. 2562 และใหสัมภาษณรายการคนหลังขาว ชอง TNN16 วันที่ 12
ก.ค. 2562)
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