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ผลงานวิชาการและประสบการณ 
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโตะสวุรรณ 

 

 

สถานภาพการทำงานปจจุบัน 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั 

ผูอำนวยการศูนยวิจัยทรัพยากร 

สถาบันเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต 

52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย 

 

ตำแหนงวิชาการ 

 พ.ศ. 2556  2559: อาจารย 

 พ.ศ. 2560  ปจจุบัน: ผูชวยศาสตราจารย  

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ . 2536  2540: ระดับปริญญาตรี , วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, วศ.บ .

(วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, นนทบุร,ี ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2546  2548: ระดับปริญญาโท, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, ศ.ม.(เศรษฐศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2553  2556: ระดับปริญญาเอก, Doctor of  Economics, D.Econ. (Economics), Saitama 

University, Saitama, Japan 

 

สาขาที่สนใจและความชำนาญเฉพาะดาน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ความเปนไปไดโครงการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ความยากจนและการกระจายรายได 

 ทุนมนุษย 

 เศรษฐศาสตรทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดลอม 

 การบริโภคของภาคครัวเรอืน 

 การวิเคราะหปจจยัการผลติและผลผลิต 

 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ 

 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม 
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ทุนการศึกษา 

 พ.ศ. 2548: ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร, 

ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2551 (มิ.ย.  ก.ย.): ทุนผชูวยสอน, คณะเศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 

ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2551 (ต.ค.)  พ.ศ. 2553 (มี.ค.): Monbukagakusho Scholarship for Research Student, Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan 

 พ.ศ. 2553 (เม.ย.)  พ.ศ. 2556 (มี.ค.): Monbukagakusho Scholarship for Doctoral Student, Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan 

 

รางวัล  

 พ.ศ. 2548: รางวัลท่ี 1 การประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑติศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร ระดับประเทศ, สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 

ประกาศนียบัตร  

 พ.ศ. 2550: ประกาศนียบัตรรับรองการเสนอผลงานเขาประกวดรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2550, 

ภายใตหัวขอ ระบบเครือขายขอมูลจราจรระบบเวลาจริงและการควบคุมจัดการการจราจรดวยระบบ

ปญญาประดิษฐ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2552: Certificate of Japanese Language Program for International Exchange Student, 

International Student Center, Saitama University, Saitama, Japan 

 พ.ศ. 2558: ประกาศนียบัตรโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา, 

ศูนยพัฒนาและบริการวิชาการสูสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, เพชรบุร,ี ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2558: ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรูสูกูรูเศรษฐกิจ รุนที่ 6: 

ตรวจสุขภาพเศรษฐกิจไทย, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2558: ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางหุนสวนความรวมมือดานการคาและการ

พัฒนาดวยเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ, สำนักจัดการองคความรู สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2559: ประกาศนียบัตรโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักงานประกันคุณภาพ ฝายแผนพัฒนาและแผนการ

เงนิ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2561: ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระดับตน, 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ รวมกับ  

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2561: ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระดับกลาง, 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติรวมกับ 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
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 พ.ศ. 2561: ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระดับสูง, 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ รวมกับ 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 

ผลงานวิชาการ 

 

บทความวิจัยในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

 Chomtohsuwan, T., Nagashima, M., & Tonooka, Y. (November 2010). Impact on Environmental 

Load and Economic Structure from Change of Household Expenditure: A Case of Thailand from 

1986 to 2025. Proceeding of the 9th International Conference on EcoBalance: Towards & 

Beyond 2020 (EcoBalance 2010), Tokyo, Japan.  

 Chomtohsuwan, T., & Nagashima, M. (November 2010). Significance of Household Member Age 

and Household Size in Household Consumption Model. Proceeding of the Autumn Meeting of 

the Japan Association for Applied Economics 2010 (JAAE 2010), Gunma, Japan.  

 Chomtohsuwan, T. (November 2010). Household Demand for Electricity in Aging Society of 

Thailand. Proceeding of the 3rd Thailand-Japan International Academic Conference: Beyond the 

Multidisciplinary Research towards Sustainability (TJIA 2010), pp. 96-97, Nagoya, Japan.  

 Chomtohsuwan, T. (October 2012). Household Composition and Its Consumption in Thailand. 

Proceeding of the 5th Thailand-Japan International Academic Conference: Impartable Wisdom 

(TJIA 2012), Tokyo Institute of Technology, pp. 165-166, Tokyo, Japan. 

 Chomtohsuwan, T. (November 2014). Rate of Return on Human Capital: A Case Study of 

Bachelor Degree Labor in Thailand. Proceeding of the 7th Thailand-Japan International 

Academic Conference: Sharing and Growing (TJIA 2014), University of Tokyo, pp. 339-343, Tokyo, 

Japan.  

 กฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ, (พฤษภาคม 2558). การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความ

แตกตางทางดานรายไดในกำลังแรงงานไทย, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3, วิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, หนา 210-223, ปทุมธานี, ประเทศไทย. 

 Chomtohsuwan, T. (May 2016). Valuation of Implicit Human Capital: Cost-Benefit Approach. 

Proceeding of the 4th International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 

2016), Osaka International Convention Center, pp. 1015-1026, Osaka, Japan. 

 ฉัตรชัย เพ็งจันทร และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ, (พฤษภาคม 2559). การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการ

ผลิตยาสูบในประเทศไทย. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 10, มหาวิทยาลัยขอนแกน, หนา 40-49, ขอนแกน, ประเทศไทย. 

 Chomtohsuwan, T. (June 2017). Significance of Household Composition on Electricity 

Consumption and Carbon Emissions. Proceeding of the Asian Conference on Sustainability, 

Energy and the Environment 2017 (ACSEE2017), The Art Center Kobe, pp. 89-102, Kobe, Japan. 
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 ธนิต อินทร และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ, (สิงหาคม 2561). การวิเคราะหปจจัยกำหนดการบริโภคสินคาและ

บริการออนไลนในยุคเศรษฐกิจดิจิทลัของผูพำนักในประเทศไทย. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 3 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, หนา 363-376, 

ชลบุรี, ประเทศไทย. 

 ปญะณัช เรือนสอน และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ, (สิงหาคม 2561). การวิเคราะหภาระหนี้สินสหกรณออม

ทรพัยกองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ของนายทหารชั้นประทวน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ คร้ังที่ 

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, หนา 386-395, 

ชลบุรี, ประเทศไทย. 

 Chomtohsuwan, T., Charoenphandhu, N., & Pansri, T. (May 2019). An Inequality of Real-time 

Digital Life in Thailand. Proceeding of the 28th Eurasia Business and Economics Society 

Conference (28th EBES), Coventry University, Vol. 2, pp. 1347-1361, Coventry, United Kingdom.  

 

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

 Chomtohsuwan, T. (April 2006). Difference in Household Demand for Water Supply in Thailand 

and Tax Policy Implication. Chulalongkorn Journal of Economics, Vol. 18, No.1, pp. 63-82, 

Thailand. (ฐานขอมูล TCI กลมุที่ 1 ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปน Southeast Asian Journal of Economics ตั้งแต

ป ค.ศ. 2013) 

 Panich, N., Wangyao, P., Chomtohsuwan, T., & Yong, S. (December 2006). Finite element analysis 

of the critical ratio of coating thickness to indentation depth of soft coating on a harder 

substrate by nanoindentation. Science Asia Journal, Vol. 32, No. 4, pp. 411-416, Thailand. 

(ฐานขอมูล TCI กลมุที ่1, ACI, Scopus, SJR Q3) 

 Limskul, K., Chomtohsuwan, T., & Lekfuangfu, N. (2009). Human Capital Accumulation towards 

an Aging Society in Thailand 2008–2020. Journal of Asian Economy And Social Environment, Vol. 

3, pp. 1-33, Japan. 

 Chomtohsuwan, T. (2012). Effect of Pollution Tax Policies on Household Demand, Economic 

Structure and Environmental Load: A Case Study of Thai Economy. The Journal of Economic 

Science, No. 9, pp. 85-102, Japan.  

 อนุสรณ ธรรมใจ, โชคชัย สุทธาเวศ, และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสวุรรณ (2561). การประเมินผลการดำเนินงาน

กองทุนเงินทดแทนและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย. วารสารการบรหิารปกครอง, ปที่ 7, ฉบับที่ 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2561), หนา 30-65, ประเทศไทย. (ฐานขอมลู TCI กลมุที ่1) 

 ฐติิมา ปานศรี และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (ธันวาคม 2562). ความเหลื่อมล้ำทางดานชีวิตดิจิทัลในประเทศไทย. 

วารสารประชากรศาสตร, ปที ่35, ฉบับที่ 2, หนา xx-xx, ประเทศไทย. (ฐานขอมูล TCI กลมุที่ 1) 

 สรัลชนา แกวบัวดี และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (พฤษภาคม 2563). การประเมินความคมุคาในการลงทุนขุดบิท

คอยน. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปที่ 15, ฉบับท่ี 2, หนา xx-xx, ประเทศไทย. 

(ฐานขอมูล TCI กลมุที่ 1 และ ACI) 

 

หนังสือ/ตำรา/รายงาน 
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 เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ, บุณยกฤต ไผทฉันท, และ บุรินทร อรุณโรจน (พฤษภาคม 2540). การควบคุมแขนกล

ระยะไกล, ปริญญานิพนธหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา, คณะวิศวกรรมศาสตร, สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, นนทบุรี, ประเทศไทย. 

 พีรพล อนุตรโสตถ์ิ และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (ตุลาคม 2545). คูมือผูซื้อ ผูใช และผูสนใจโนตบุก ฉบับ

สมบูรณ. หนังสือ, บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

 เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (พฤษภาคม 2546). คูมือซอมคอมพ: ปกปองพีซีกอนจะสายไขปญหาอยางผูรูจริง. 

หนังสือ, บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

 เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (เมษายน 2548). ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีตออุปสงคน้ำประปาของ

ครัวเรือนและปญหาการขาดแคลนน้ำประปาในประเทศไทย, วิทยานิพนธหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะ

เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

 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. 

 เทอดศกัดิ์ ชมโตะสุวรรณ (สิงหาคม 2558). เศรษฐศาสตรการพัฒนา. หนังสือ, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย. 

 เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (มิถุนายน 2559). การศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนทุนมนุษยกับการศึกษา: 

กรณีศึกษาประเทศไทย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย. 

 อนุสรณ ธรรมใจ, โชคชัย สุทธาเวศ, และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ (มกราคม 2560). การประเมินผลการ

ดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, สำนักงานประกันสังคม, นนทบุรี, ประเทศไทย. 

 

ประสบการณทำงาน 

 พ.ศ. 2541  2542 : เจาหนาที่ศนูยคอมพิวเตอร, คณะวิศวกรรมศาสตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ, นนทบุรี, ประเทศไทย. 

 พ.ศ. 2542  2545 : นักเขียนและคอลัมนิสต, บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2546 :  ผูจัดการฝายการผลติ, บริษัท อัลฟา โซลูชั่น จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2550 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของการจัดตั้งระบบบำนาญ

แหงชาติในประเทศไทย, ภายใตนักวิจัย ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

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, โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพ่ือรองรบัสังคมผูสูงอายุ, ภายใตนักวิจัย รศ.ดร.กิตติ ลิ่ม

สกุล, คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 
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 พ.ศ. 2551 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการการจัดสรรทรัพยากรที่จำเปนสำหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ภายใตนักวิจัย 

รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.                             

 พ.ศ. 2551 : ผูชวยสอน, คณะเศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2553 : ผูชวยนักวิจัย, การศึกษาอุปสงคไฟฟาและสวัสดิการผบูริโภคเพื่อใชควบคุมอัตราคาไฟฟาที่เหมาะสม, 

ภายใตนักวิจัย รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกลุ, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, นนทบุรี, ประเทศไทย.                

 พ.ศ. 2555 : ผูชวยนักวิจัย, โครงการการคาดการณการปลอยและลดกาซเรือนกระจกภายใตภาพฉายในอนาคต

โดยใชแบบจำลอง, ภายใตนักวิจัย รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล, องคการบรหิารจัดการกาซเรือนกระจก (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 : รองคณบดฝีายวิชาการ 

 พ.ศ. 2558  ปจจุบัน : รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 พ.ศ. 2561  ปจจุบัน : ผูอำนวยการศูนยวิจัยทรัพยากร 

 

ประสบการณสอน 

 พ.ศ. 2556  ปจจุบัน : รายวิชาในหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

 ECO109  ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร 

 ECO201  เศรษฐศาสตรจุลภาค  

 ECO211  หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค  

 ECO212  หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 

 ECO351  เศรษฐศาสตรการพัฒนา 

 ECO443  เศรษฐศาสตรการรวมกลุมและความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 ECO473  เศรษฐศาสตรการจัดการ 

 ECO362  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

 ECO363  เศรษฐศาสตรพลังงาน 

 ECO367  เศรษฐศาสตรนเิทศศาสตร 

 ECO432  การประเมินและการจดัการโครงการ 

 RSU154  แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 



ประวติัส่วนตวัโดยสังเขป  ผศ.ดร.เทอดศกัดิ ชมโต๊ะสุวรรณ 

ปรับปรุงล่าสุด  พ.ค.  

   [7] 

 

 พ.ศ. 2556  ปจจุบัน : รายวิชาในหลักสตูรระดับปริญญาโท 

 ECO501  ความรเูบื้องตนทางเศรษฐศาสตร 

 ECO610  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 

 ECO611  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค 

 ECO612  เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ   

 ECO614  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 

 ECO678  ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน 

 

การบริการวิชาการ 

 

วิทยากร 

 พ.ศ. 2548 (พ.ย.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีตออุปสงคน้ำประปาของ

ครัวเรือนและปญหาการขาดแคลนน้ำประปาในประเทศไทย, ใน งานจุฬาฯวิชาการ 2548, จัดโดย 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 ประสบการณและการเตรียมตัวสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศญ่ีปุน

, ใน งานแนะแนวศึกษาตอประเทศญี่ปุน 2557, จัดโดย ศูนยแนะแนวศึกษาตอประเทศญี่ปุนเจเอ็ดดูเคชั่น, ศูนย

การประชุมแหงชาติสิริกิติ์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2557 (เม.ย.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ ขอเสนอยุทธศาสตรทุนมนุษยของไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน, ใน งานเสวนาวิชาการยุทธศาสตรทุนมนุษยของไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน, 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 ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, 

ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2560 (ก.ค.  ก.ย.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ เครื่องมือทุนแรง ประหยัดเวลา และเพ่ิมรายได 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

อบรมแบบจำลองเพ่ือการบริหารจัดการระดับการกาซเรือนกระจกสูงสุดสำหรับภาคการผลิตไฟฟา, จัดโดย 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, นนทบุรี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2561 (พ.ค.) : วิทยากรรับเชิญ, หัวขอ ความคมุคาคมุทุน: งานวิจัยในสังคมสูงวัย, ในการสัมมนาภาควิชาการ

พยาบาลรากฐาน ประจำปการศึกษา 2561, จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม, ประเทศไทย 

 

คณะกรรมการและผทูรงคณุวุฒิ 

 พ.ศ. 2557  2559 : กรรมการสอบวิทยานิพนธ, หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2558  2559 : อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจดานแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔, 

สภาการศึกษา, กระทรวงศกึษาธิการ,  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 

 

ผวิูจารณหนังสือและบทความวิจยั 

 ค.ศ. 2011  2014 : Reviewer, Thailand-Japan International Academic Conference, Thai Students’ 

Association in Japan under the Royal Patronage, Japan 

 พ.ศ. 2556  ปจจุบัน : ผูวิจารณบทความวิจัย, เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจปริทัศน, มหาวิทยาลัยรังสิต, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2557  2558 : ผูวิจารณบทความวิจัย, การวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร, มหาวิทยาลัยรังสิต , 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ .ศ . 2557 : ผู วิ จ ารณ บ ท ความ วิ จั ย , ว ารส ารวิ ช าก า ร เศ รษ ฐศ าส ต รแล ะก 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 ระบบการจางงานและการบริหารทรัพยากรมนุษยของญ่ีปุนในสังคม

ผูสูงอายุ: บทเรียนสำหรับไทย, ศูนยญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
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ปรับปรุงล่าสุด  พ.ค.  
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 พ.ศ. 2559 : ผูวิจารณบทความวิจัย, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 ค .ศ . 2016  ป จ จุ บั น  : Reviewer, RSU International Research Conference, Rangsit University, 

Thailand 

 พ.ศ. 2561 : ผูวิจารณบทความวิจัย, วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร, บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร, 

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 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นายฉัตรชัย เพ็งจันทร, หัวขอ การวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนการผลิตยาสูบในประเทศไทย. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ

เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2558  2561 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นายธนิต อินทร, หัวขอ การวิเคราะหปจจัยกำหนดการ

บริโภคสินคาและบริการออนไลนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของผูพำนักในประเทศไทย. หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2559  2561 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สิบเอกปญะณัช เรือนสอน, หัวขอ การวิเคราะหภาวะหนี้

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย 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 วิทยาโรจนวงศ, หัวขอ การศึกษาความ

เปนไปไดทางการเงินของการลงทุนในระบบติดตามทางศุลกากรภายใตเทคโนโลยีอีล็อกในเขตปลอดอากร. 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, 

ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2561  2562 : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวสรัลชนา แกวบัวดี, หัวขอ การประเมินความคุมคาใน

การลงทุนขุดบิทคอยน. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล, 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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 พ.ศ. 2562  ปจจุบัน : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวรัชฎา ช่ืนใจ, หัวขอ ความเต็มใจจายคาบริการรถ

แท็กซี่ไฟฟา: กรณีศึกษา แท็กซี่ วีไอพี ของกรมการขนสงทางบก. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เศรษฐกิจดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2562  ปจจุบัน : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาววรรณวิภา จินะราช, หัวขอ การวิเคราะหอุปสงค

เพ่ือประเมินความคุมคาของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2562 : อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ นางสาว สิริรัตน กันทอง, หัวขอ การศึกษาความเปนไปไดธุรกิจ

ทุเรียนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, 

มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2562 : อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ นายพีระพงศ รักชาติ, หัวขอ การตัดสินใจเลือกใชรถยนตไฟฟา

ดัดแปลงฝมือคนไทย. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัย

รังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย 

 

บริการวิชาการแกสังคม 

 พ.ศ. 2536  2540 : ติวเตอรอาสาสมัคร, ชมรมวิชาการ, คณะวิศวกรรมศาสตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ, นนทบุรี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2543 : รองประธานสภานักศึกษาฝายศิลปวัฒนธรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

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 : ใหสัมภาษณ, หัวขอ เปดแนวคิดภาษีคนโสด, รายการรูทันประเทศไทย, สถานีโทรทัศน 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, ประเด็นขาวดานเศรษฐกิจ, รายการกินขาว, สถานีออนไลน YouTube 

ชอง Clicked Channel, ปทุมธานี, ประเทศไทย  

 พ.ศ. 2561 : ใหสัมภาษณ, หัวขอ การนำเสนอขาวเก่ียวกับบิทคอยน (BitCoin) ของสื่อมวลชนในมุมวิชาการ, 

รายการรูทันสื่อ, สถานีวิทยุ FM 100.5 MCOT News Network, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2561 : เผยแพรบทวิเคราะห, หัวขอ การลงทนุในทุนมนุษยดานการศึกษากับอัตรารายไดที่คุมคาการลงทุน, 

งานสัมมนาทางวิชาการประจำปคณะเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 12, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, 

ประเทศไทย (เผยแพรเปนขาวใน นสพ.มิติชนออนไลน วันที่ 6 ธ.ค. 2561 และ นสพ.เดลินวิส วันที่ 7 ธ.ค. 2561) 

 พ.ศ. 2561 : บริการสังคม, หัวขอ การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจากการลงทุนทำวนเกษตรและ

อนุรักษพื้นท่ีสีเขียว, ศูนยจัดการพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ, สมุทรปราการ, ประเทศไทย 



ประวติัส่วนตวัโดยสังเขป  ผศ.ดร.เทอดศกัดิ ชมโต๊ะสุวรรณ 

ปรับปรุงล่าสุด  พ.ค.  
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 พ.ศ. 2561 : บริการสังคม, หัวขอ การศึกษาความเปนไปไดโครงการรถแท็กซี่เหมาจายรายเดือน, สมาคมวิชาชีพผู

ขับข่ีรถยนตสาธารณะแท็กซี่, นนทบุรี, ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2562 : เผยแพรบทวิเคราะห, หัวขอ ดัชนีความเหลื่อมล้ำทางดานชีวิตดิจิทัลของประเทศไทย, สถาบัน

เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย (เผยแพรเปนขาวใน นสพ.โพสททูเดย, นสพ.แนวหนา 

และสื่อสังคมออนไลนตางๆ ในวันที่ 8 ก.ค. 2562 และใหสัมภาษณรายการคนหลังขาว ชอง TNN16 วันที่ 12 

ก.ค. 2562) 

 

 

 


