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ประวัติ
ชื่อ-สกุล:

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครนันท คิดสม

วุฒิการศึกษาสูงสุด:

PhD Economics University of Surrey, UK

ประวัติการศึกษา:
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2537
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2541
 PhD in Economics, University of Surrey, UK (2004)
สังกัดปจจุบัน: ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณดานการบริหาร:
ตําแหนงบริหารในอดีต:
 รองคณบดี (ฝายประกันคุณภาพการศึกษา) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รั บผิ ดชอบ จั ดทํ าแผนกลยุ ทธ ทั้งด านการเรี ยนการสอน การวิ จั ย การให บริ การ
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนตัวชี้วัดตามระบบประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก การบริหารจัดการ การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโท
 รองคณบดีฝายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 หัวหนาสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา:
 ประธานคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ประจําป 2556)
 กรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ประจําป 2554)
 กรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ประจําป 2553)
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ประสบการณดานการเรียนการสอน:
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะหประเมินโครงการ คมนาคมขนสง โทรคมนาคม เศรษฐศาสตรพัฒนา
เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร PhD in Economics) วิชาเศรษฐศาสตรสถาบันขั้นสูง
 ระดับปริญญาโท
o หลักสูตร MECON วิชา การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ทฤษฎีการวางแผนและพัฒนา
o หลักสูตร MBE วิชาการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการดานเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
o หลักสูตร MBA ในวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ การวิจัยดานบริหารธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง
และการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
 ระดับปริญญาตรี
o หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค
o หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรผูประกอบการ-EEBA) วิชาระเบียบวิธีวิจัยสําหรั บ
เศรษฐศาสตรผูประกอบการ
o หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค เศรษฐศาสตรจุลภาค การเงินและการ
ธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ
วิจัยทางดานการเงิน
ประสบการณการทํางานที่ปรึกษาทางวิชาการ :
o ตุลาคม 2561 - เมษายน 2563 คณะทํางานโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสง
o สิงหาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562 คณะทํางานโครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)
o มิถุนายน 2561 - มิถุนายน 2562 คณะทํางานโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ สภาพัฒนฯ
o สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2561 คณะทํางานโครงการระบบรถไฟชานเมืองรวมกับระบบ
รถไฟฟาทางไกลเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชวง ม.
ธรรมศาสตร-สถานีชุมทางบานภาชี (ระยะที3่ ) การรถไฟแหงประเทศไทย
o สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2561 คณะทํางานโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขมชวง
รังสิต - ม.ธรรมศาสตร (ระยะที3่ ) การรถไฟแหงประเทศไทย
o สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2561 คณะทํางานโครงการระบบรถไฟเชื่อมตอทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิสวนตอขยายชวงดอนเมือง-บางซื่อ (ระยะที่3) การรถไฟแหงประเทศไทย
o สิงหาคม 2560 - ตุลาคม 2560 คณะทํางานโครงการการรับรูและเขาถึงระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
o กันยายน 2560 - ตุลาคม 2560 คณะทํางานโครงการศึกษาความเปนไปไดการลงทุนรัฐรวม
เอกชนเขตปลอดผลอดอากรทาอากาศยานแหงประเทศไทย
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o มิถุนายน 2560 - ธันวาคม 2560 คณะทํางานโครงการศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน
การตลาด และกลยุทธของการสรางสถานดูแลผูสูงอายุในระยะยาวของโรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร โครงการศึกษาความเปนไปไดของโครงการสะพาน
สตูล-เปอรลิส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สิงหาคม 2560 – ปจจุบัน รองหัวหนาคณะทํางาน โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป กลุมจังหวัดภาคใตอัน
ดามัน (2560-2579) กลุมบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
กันยายน 2558 – กุมภาพันธ 2559 หัวหนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานโทรคมนาคม
(ประจําป 2558) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
กันยายน 2557-มีนาคม 2558
หัวหนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานโทรคมนาคม (ประจําป
2557) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ธันวาคม 2556-มิถุนายน 2557
หัวหนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานโทรคมนาคม (ประจําป
2556) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ธันวาคม 2556

หัวหนาโครงการ การศึกษาอัตราสวนลดที่เหมาะสมสําหรับการประเมินโครงการ ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตค. 2554–เม.ย. 2555 ผูวิจัยหลัก โครงการศึกษาแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ระดั บมหภาคในยุ คหลอมรวมไทย สํ านั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษา จัดทําแบบจําลองเศรษฐมิติ เพื่อทดสอบความสัมพันธ และ
ความสําคัญของกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ตอ
เศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ เพื่ อ เป น แนวนโยบายในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
โทรคมนาคมของไทย
มี.ค. – ก.ย.2554

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร โครงการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนกอสราง
โรงงานแหงที่สอง ขององคการเภสัชกรรม
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษา จัดทํารายงานความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการ
ประมาณการผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร และรายงานส ง สํ า นั ก งานพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4

ธ.ค.2553 – มิ.ย.2554 ผู เ ชี่ ย วชาญด านเศรษฐศาสตร โครงการศึกษาและจั ด ทําแผนธุ ร กิจ แผนการตลาด
การเงินและการลงทุน โครงการศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ภูเก็ต ของ
กรมธนารักษ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษา จัดทํารายงานความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการ
ประมาณการผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร และรายงานส ง สํ า นั ก งานพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ธ.ค. 2551 – พ.ค.2553 ผู วิ จั ย โครงการศึกษา สํ ารวจ ขอมู ลสาขาสื่ อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
รับผิดชอบ ให คําปรึ กษา ด านฐานขอมูล การจัดทําฐานขอมูลด านอุปสงคบริการ
โทรคมนาคม (โทรศัพทประจําที่ โทรศัพทเคลื่อนที่ และอินเตอรเน็ต) ของประเทศ
ไทย จัดทําแบบจําลองเศรษฐมิติ เพื่อพยากรณความตองการบริการโทรคมนาคม เพื่อ
ใช เ ป น แนวนโยบายพั ฒ นาฐานข อ มู ล โทรคมนาคม และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
โทรคมนาคมของไทย
พ.ศ.2550

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรและการเงิน โครงการจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งนิคม
อุ ต สาหกรรมในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อรองรั บ ผั งประเทศ ของการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ ประมาณการมูลคาการลงทุน รูปแบบการบริหาร
จัดการ รูปแบบการลงทุน และรูปแบบการใหบริการ รวมศึกษาทบทวนยุทธศาสตร
และนโยบายการพั ฒนาประเทศ ในประเด็ น เกี่ยวกับ การผลิ ต วั ตถุดิ บเพื่อรองรั บ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิตและการกระจายผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม

พ.ย.2549-2550

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนการกอสรางอาคารโรง
พิมพและแผนพัฒนาดานการพิมพ ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
รับผิดชอบ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลรายได รายจาย เงินลงทุนในอดีต การศึกษา
ความเหมาะสมโครงการในดานตางๆ อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกําลัง
การผลิ ต ของระบบผลิ ต ในป จ จุ บั น การก อ สร า งโรงพิ ม พ แ ห ง ใหม แ ละระบบ
สาธารณูปโภค วิเคราะหดานการเงินการลงทุน และความออนไหว ความเสี่ยงที่เกิด
จากการลงทุนและดานเศรษฐศาสตร จัดทําแผนการประมาณการทางการเงินและการ
ประเมินผลตอบแทน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางดําเนินการโรงพิมพแบบศูนยตนทุน
หรือศูนยกําไร

พ.ศ.2548-2549

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร โครงการศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับอัตราคาตอบแทนการ
ใชประโยชนสนามบินในที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ
รับผิดชอบ ศึกษาวิ เคราะห อัตราคาตอบแทนการใชประโยชนในปจจุบันของแตละ
สนามบิน (สนามบินดอนเมือง เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ) ออกแบบ
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วิธีการคิดอัตราคาตอบแทนใหม เพื่อกําหนดอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้ง
สรุปผลการศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และการนําไปปฏิบัติ
พ.ศ.2550-2551

พ.ศ.2548-2549

ประสบการณการอื่น:
พ.ศ.2537-2540

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ-สังคม การประเมินผลแผนการกอสรางทางสายหลักใหเปน
4 ชองจราจร (ระยะที่ 1) ของกรมทางหลวง
รับผิดชอบ ศึกษานโยบายรั ฐ แผนพัฒนา และวิเคราะห วั ตถุประสงค ดั ชนี ชี้วั ดใน
ระดับตางๆ และเปาหมายของโครงการ การประเมินผลโครงการในภาพรวม ดวยผล
การประเมินโครงการดานตางๆ อาทิ ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานเศรษฐกิจ-สังคม ดาน
การจราจรและขนสง และความคุมคาและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจสังคม #1 โครงการประเมินผลโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง สายกรุงเทพ-ชลบุรี และวงแหวน รอบนอก กทม. ดานตะวันออก ของกรม
ทางหลวง
รับผิดชอบ ศึกษาวางแนวทางการสํารวจ และวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจและจาก
แหลง ขอมูลตางๆ เพื่อประเมินผลโครงการที่สนับสนุนดานเศรษฐกิจและสังคม
บงล.ตะวันออกฟายแนนซ (1991) จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง นักวิเคราะหหลักทรัพย และเศรษฐศาสตรมหภาค
รับผิดชอบ การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรมหภาคของภาคอุตสาหกรรม และการ
วิเคราะหหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและกลุมกอสราง พัฒนา
แบบจําลองสําเร็จรูปเพื่อชวยในการประเมินมูลคาบริษัทจดทะเบียน และหลักทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียน (เชน หุนทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ)
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