
ประวัตแิละผลงาน 
ดร.  โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ 

 
สถานที่ท างาน  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21 มิถนุายน พ.ศ. 2503 
สถานะทางครอบครัว สมรส มีบตุร 1 คน 
 
ประวัตกิารศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์   
ปริญญาเอก  Ph.D. in Economics (Fellowships), 

Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A. 
ปริญญาโท  M.A. (Economics), University of Nebraska at Omaha, U.S.A. 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัตกิารศึกษาด้านกฎหมาย 
ปริญญาโท  นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี  นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
รางวัลที่ได้รับ  : Harvard Yenching Research Fellowship Award ค.ศ. 2000 

: Dissertation Fellowship Award  พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 
: Assistantship Award คณะเศรษฐศาสตร์ Southern Illinois   
University at Carbondale (พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534) 

 
การฝึกอบรม  :Special Training ท่ี Harvard Institute for International  

 Development มหาวิทยาลยั Harvard ในหวัข้อ Macroeconomic 
 Policy and Management” (มิย. พ.ศ. 2540 – สค. พ.ศ. 2540) 
:การอบรมหลกัสตูร “การพฒันาผู้บริหารระดบัสงูของสถาบนัอดุม 
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 Research and Training Center) (พ.ศ. 2550) 
:ผู้อ านวยการวิทยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เมย. พ.ศ. 2547 – เมย. พ.ศ. 2549) 
:รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ตค. พ.ศ. 2544 
– ตค. พ.ศ. 2547) 
:ประธานคณะกรรมการส านกังานจดัการทรัพย์สิน (ตค. พ.ศ. 2544 –  
 ตค. พ.ศ. 2547) 

 :ประธานคณะกรรมการส านกังานอ านวยการส านกัพิมพ์ โรงพิมพ์ ศนูย์ 
 หนงัสือ (กค.2545 – ตค. 2547) 

   :ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ (ตค. พ.ศ. 2544 – มิย. พ.ศ. 
2545) 

:ผู้ชว่ยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบคุคล (ตค. พ.ศ. 2541 – มิย. พ.ศ. 
2543)   

   :ประธานคณะกรรมการวิกฤตเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 (พ.ศ. 2542) 

   :Vice Mayor ของศนูย์การแขง่ขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ครัง้ท่ี 13 และ เฟส 
 ปิคเกมส์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

   :รองผู้จดัการหมู่บ้านนกักีฬา ของศนูย์การแขง่ขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ครัง้ท่ี  
 13 และเฟสปิคเกมส์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

   :รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สปข. (พ.ศ. 2540) 
:ผู้จดัการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (พค. พ.ศ. 
2539 - พค. พ.ศ. 2541) 
:ประธานกรรมการสมัมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
 ธรรมศาสตร์ (มีนาคม พ.ศ. 2539 - มีนาคม พ.ศ. 2540) 
:กรรมการปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
:กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มีนาคม พ.ศ. 2538 - มีนาคม พ.ศ. 2539) 
:กรรมการจดัการประชมุสภาผู้วา่การธนาคารพฒันาแหง่เอเซีย ครัง้ท่ี 33 

นอกมหาวิทยาลัย :ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดร. ไตรรงค์ สวุรรณคีรี (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 
   2544) 
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:กรรมการอ านวยการ ส านกังานสถานธนานเุคราะห์ (พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 
2542) 
:Visiting Scholar ประจ า Harvard  University (ค.ศ. 2000 – ค.ศ. 
2001) 
 

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ :เศรษฐศาสตร์การเงิน 
   :เศรษฐศาสตร์แรงงาน 
   :เศรษฐมิติ 
   :กฎหมายมหาชน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิชาการนานาชาต ิ :”Financial Liberalization: A Passage to Economic Crisis, The 

Case of Thailand”, 2001 (Proceding) 
:“A Cost –Benefit Analysis of the Thailand Taxpayer Survey”  
 International Tax and Public Finance (Forthcoming) (Co- 
 authors: N. Poapongsadorn, D. Laovakul, and S. Suksirisarikul 
 and B. Dahlby) 35 ms pages, 1998 
:“On the Role of Money in Real-Business Cycle Models”   in  
 Applied Economics,1995, 27, 1187-1199 (Co-author:  Dr.  
 Magda Kandil) 
 

 
งานวิจัยในไทย  :โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญจาก 
   กองทนุบ าเหน็จบ านาญ (กบข.), 2554 
   Co-author: ดร. สายพิณ ชินตระกลูชยั 
          ดร. มทันา พนานิรามยั  
   :โครงการศกึษาแนวทางการชว่ยเหลือผู้ รับบ านาญด้านการปรับหลกัสตูร 
   การค านวณบ านาญและการจา่ยบ าเหน็จด ารงชีพ 
   Co-author: ดร. มทันา พนานิรามยั 
        ดร. สายพิณ ชินตระกลูชยั 
        ดร. ศภุชยั ศรีสชุาต ิ



 4 

:โครงการพฒันามาตรฐานการจดัการทางการเงินด้านการบริหาร 
 สินทรัพย์และก่าบริห่าการจดัหาของส านกังบประมาณ (2547) 

    Co_author:  รองศาสตราจารย์ พงศ์สณัห์ ศรียสมทรัพย์ 
     นาย เอกปวิฒ อิงคภาวฎัร  

:“ดชันีชีน้ า  ดชันีชีต้รง และดชันีชีต้าม ของประเทศ 
 ไทย” (2543) 
 Co-author: ดร. ชวินทร์  ลีนะบรรจง  

 
:”การปรับปรุงโครงสร้างหนี”้ 

    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2543) 
 

:“โครงการเตมิน า้ลงชัน้น า้บาดาล: การวิเคราะห์ทางเศรษฐ 
 ศาสตร์ และการลงทนุ”  
 ศนูย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 

 
:“วิกฤตการณ์การเงินในประเทศไทย ปี 2540” 
 Co-author: ดร. ชวินทร์  ลีนะบรรจง 

 
:“โครงการพฒันาทา่เรือน า้ลึกภาคตะวนัออก ช่วงท่ี ๒: สาขา 
 เศรษฐศาสตร์” 
 โครงการร่วมระหวา่งประเทศ Belgium และสภาพฒันาเศรษฐกิและ 
 สงัคมแหง่ชาติ (NESDB) 

 
:“การท านายวฏัจกัรธุรกิจระยะสัน้” สกว.  

   Co-author:  ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง 
:“โครงการส ารวจการประเมินภาษี” 
Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI),  
1995 

 Co-authors:   ผศ. ดร. นิพนธ์ พวัพงศกร 
ดร. สมชาย สขุศริิเสรีกลุ 
นางสาว ดวงมณี เลวกลุ 
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:“แผนลงทนุจงัหวดัระนอง” 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 
 Co-author:    ดร. ชนินทร์ มีโภคี 
 

   


