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การศึกษา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การทางาน
ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อ
ป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ของ ศสปป.

วิชาที่ทาการสอน
1. เศรษฐศาสตร์มหภาค เบื้องต้น
2. เศรษฐศาสตร์มหภาค
3. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
4. การอ่านและวิเคราะห์การเงินและเศรษฐกิจ
5. การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
บทความวิจัยและวิชาการ
ธนวรรธน์ พลวชัย และวชิร คูณทวีเทพ. 2554. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน : การ
พัฒนาการค้าระหว่างประเทศที่ยั่งยืน. ประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Week
ประจาปีการศึกษา 2553.

ธนวรรธน์ พลวิชัย และวชิร คูณทวีเทพ. 2554. ทางเลือกที่ดีที่สุดของรูปแบบการขนย้ายข้าวจากไร่นาสู่การ
ส่งออก: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic
Week ประจาปีการศึกษา 2553.
ธนวรรธน์ พลวิชัย และวชิร คูณทวีเทพ. 2557. การใช้จ่ายของภาครัฐ : ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจริง
หรือ? . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 34(4), 161-176
วชิร คูณทวีเทพ. 2558. การยกระดับผลิตภาพและรายได้ของชาวนาโดยอาศัยโครงการ นา 1 ไร่ ได้เงิน 1
แสน กรณีศึกษา ณ ตาบลบางตะไนย์ จังหวัดนนทบุรี. วารสาร BU Academic Review. 14(1),
107-121
วชิร คูณทวีเทพ. 2558. ธุรกิจขายตรง: ความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 11(4),
71-80
วชิร คูณทวีเทพ และสวัสดิ์ วรรณรัตน์. 2560. ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยต่อโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต่อ
งบกาไรขาดทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์. Kasetsart journal of Social
Sciences. 38(2017) 401-412
งานด้านการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์เศรษฐกิจและแนวโน้มด้านการเงิน
2. วิเคราะห์เศรษฐกิจภูมิภาค
3. วิเคราะห์สถานการณ์เด่นโดยผ่าน Chamber Business Poll
4. วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
5. การจัดทายุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
6. การวิเคราะห์ 10 ธุรกิจเด่น
7. การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น ภัยแล้ง น้าท่วม เป็นต้น
8. อื่นๆ
การบรรยายและการฝึกอบรมให้หน่วยงานภายนอก
1. การเปิดเขตการค้าเสรี ผลกระทบต่อข้าวไทย กองทุนความช่วยเหลือการเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซียน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ หลังสูตรผู้กากับ กองบัญชาการศึกษา สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน หลังสูตรสารวัตร กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ

4. การจัดทายุทธศาสตร์ และการวางแผนธุรกิจ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
5. การเขียนแผนธุรกิจ
6. การวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ ให้กับ สภานายจ้าง
7. ผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมทางสถิติ ให้กับกรมเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
8. ผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจ ให้กับ
สานักงานจังหวัดทุกจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
9. ผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจ กรมบัญชีกลาง
10. ผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจ ให้กับคลัง
จังหวัดแพร่
11. ผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต
12. อื่นๆ
งานวิจัย
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โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
โครงการการออกแบบสรุปข้อสนเทศสหกรณ์ และแผนภาพการวิเคราะห์ด้านการเงิน
ตรวจบัญชีสหกรณ์

กรม

โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อป้ายโฆษณา DTC และโปสเตอร์หน้าร้าน
โครงการจ้ างที่ ป รึ กษาเพื่ อศึ ก ษาจั ด ท ารูป แบบการส่ งเสริม และพั ฒ นาหมู่ บ้ านท ามาค้ าขาย
ต้นแบบ (ภาคกลาง)” กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกาหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2559

โครงการศึ ก ษาธุร กิ จ บริ ก ารที่ มี น วั ต กรรมในสภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น กรมการค้ าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
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โครงการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในประเทศไทย กรณีศึกษา มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมในนิคม/เขตอุตสาหกรรม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
โครงการประเมิ นผลการด าเนิ นงานของศู นย์ คุ ณ ธรรม (องค์ การมหาชน) ในช่ วงระยะเวลา 3 ปี

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2557) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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โครงการส ารวจความพึ งพอใจและความเชื่ อมั่ นของผู้ ใช้ บริ การที่ มี ต่ อศู นย์ คุ ณ ธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจโทรคมนาคม จากการจัดสรรคลื่นความถี่
ผ่าน 2.1 GHZ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจโทรคมนาคม หากมีการเร่งจัดสรร
คลื่ น ความถี่ 1800 MHz ที่ สั ม ปทานจะสิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ 15 กั น ยายน 2556 ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการสารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ ใช้บริการที่มีต่อศูนย์คุณ ธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

2556

โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ประจาปี 2556
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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โครงการศึกษาวิจัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน และสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัด ของสานักงานจังหวัดสระแก้ว
โครงการ The Disaster Preparedness of Thailand Small and Medium Size Enterprises
ของมูลนิธิเอเชีย
โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion : Poll) ที่มีต่อการท่องเที่ยว ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2554

โครงการเพิ่ ม สมรรถนะในการบริห ารจั ด การและแปลงยุ ท ธศาสตร์สู่ การปฏิ บั ติ
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ของ

โครงการเพิ่ มศักยภาพชาวนาไทยเพื่ อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ของกรมการค้ า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โครงการสารวจความคิดเห็ นของลูกค้าและพนักงานตามตัวชี้วัดของธนาคารออมสิน ปี 2554
ของธนาคารออมสิน
2553

โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
โครงการที่ปรึกษาด้านสถิติการเงินวิเคราะห์และวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการประเมิน ศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ให้ (NEW DONOR) ของ
กระทรวงต่างประเทศ
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“พฤติกรรมและรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) และความต้องการบริการทางการเงินของ
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”
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“GLOBAL ECONOMIC INTELLGENCE(GEI) กระทรวงการต่างประเทศ
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“โครงการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่มีต่อ
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของโลก
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“โครงการจั ดท าระบบคาดการณ์ และเตือนภัยสิ น ค้าเกษตร3” กรมการค้ าภายในกระทรวง
พาณิชย์
“โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
“โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของธนาคารออมสิน” ธนาคารออมสิน
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“โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าไทย-แอฟริกาใต้” กรมเจรจาการค้า กระทรวง
พาณิชย์
“โครงการสานสัมพัน ธ์ไทย-แอฟริกา” มูล นิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ
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“อาหาร น้า และสุขภาพของคนไทย: ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และน้าของคน
ไทย ณ พ.ศ.2547” มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยสนับสนุนทุนโดย สกว.
“โครงการจัดทาระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร” กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
“การสร้างเครือข่ายประสานงานและผลักดันการพัฒนา Cluster” หอการค้าไทย
“การสารวจผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ร่วมมือกับบริษัทไทยเดย์
“โครงการสารวจทัศนคติของครัวเรือนต่อการก่อหนี้และการออม” ธนาคารแห่งประเทศไทย
“โครงการตรวจรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด” กรมบัญชีกลาง
“การประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการ” สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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“ประสิ ท ธิผ ลของนโยบายการเงิน และการคลั งที่ มี ผ ลต่อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
เบื้องต้น”

2544

โครงการ"ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการอุ ปโภคบริโภคของครัวเรือน" ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
โครงการ "ลักษณะประกอบการและปัญหาอุปสรรคของ SMEs ไทยในภาคการค้า" ของกระทรวง
อุตสาหกรรม

