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ประสบการณ์การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้ องต้น และ เศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ ทั้งในโครงการภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 ปี
EC210 ของ SIIT ตั้งแต่ปี 2547 (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
EC 210 โครงการ BJM ปี 2550 (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
EC 210 นักศึกษานอกคณะตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน (สอนเป็นภาษา
ไทย) และ มีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาที่มีสายตาพิการที่เรียน
วิชานี้มากกว่า 10 คน
วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่ อการจัดการแก่นักศึกษาปริญญาโทโครงการ
MBA ของ NIDA และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี
2012 เป็นต้น
ผู้เขียนตำราเศรษฐศาสตร์เบื้ องต้น (EC210) ในปี 2564
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและให้คำปรึกษามากกว่า 20 ปี ความเชี่ยวชาญ
พิเศษคือด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานวิชาการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เคยเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้แก่หน่วย
งานสำคัญเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สถาบัน
ยานยนต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานต่าง
ประเทศ เช่น ILO, JETRO, CEPAL เป็นต้น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ทำ ง า น

งานบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์| กรกฎาคม 2540 - ปัจจุบัน
ผู้แทนคณาจารย์ และ กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2559 - ปัจจุบัน)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ (2552-2554)
รองผู้อำนวยการวิจัยและวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (25562557)
ผู้อำนวยการโครงการอาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
(2559)

การบรรยายในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างการบรรยายในฐานะ Speaker / resource person

Productive Integration (Brazil) ปี 2008
Fukuoka Forum (Japan) ปี 2013
the 23rd APEC Automotive Dialogue (Philippines) ปี 2015 เป็นต้น
the Africa Automotive Forum (2020)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขา เศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น), มหาวิทยาลัยฮิโร
ชิม่า ประเทศญี่ปุ่น (2545)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (2540)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540)

