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รางวัลที่ได้ รับ

: 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)

:Special Training ที่ Harvard Institute for International
Development มหาวิทยาลัย Harvard ในหัวข้ อ Macroeconomic
Policy and Management” (มิย. พ.ศ. 2540 – สค. พ.ศ. 2540)
:การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงของสถาบันอุดม
ศึกษา รุ่นที่ 1” ทบวงมหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทางานด้ านบริหาร
ในมหาวิทยาลัย
:คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.ค. พ.ศ. 2553ปัจจุบนั )
:ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมคณะเศรษฐศาสตร์ (Economic
การฝึ กอบรม
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Research and Training Center) (พ.ศ. 2550)
:ผู้อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เมย. พ.ศ. 2547 – เมย. พ.ศ. 2549)
:รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตค. พ.ศ. 2544
– ตค. พ.ศ. 2547)
:ประธานคณะกรรมการสานักงานจัดการทรัพย์สิน (ตค. พ.ศ. 2544 –
ตค. พ.ศ. 2547)
:ประธานคณะกรรมการสานักงานอานวยการสานักพิมพ์ โรงพิมพ์ ศูนย์
หนังสือ (กค.2545 – ตค. 2547)
:ประธานคณะกรรมการบริ หารโรงพิมพ์ (ตค. พ.ศ. 2544 – มิย. พ.ศ.
2545)

นอกมหาวิทยาลัย

:ผู้ชว่ ยรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารบุคคล (ตค. พ.ศ. 2541 – มิย. พ.ศ.
2543)
:ประธานคณะกรรมการวิกฤตเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ. 2542)
:Vice Mayor ของศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครัง้ ที่ 13 และ เฟส
ปิ คเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:รองผู้จดั การหมู่บ้านนักกีฬา ของศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครัง้ ที่
13 และเฟสปิ คเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ สปข. (พ.ศ. 2540)
:ผู้จดั การสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พค. พ.ศ.
2539 - พค. พ.ศ. 2541)
:ประธานกรรมการสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มีนาคม พ.ศ. 2539 - มีนาคม พ.ศ. 2540)
:กรรมการปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มีนาคม พ.ศ. 2538 - มีนาคม พ.ศ. 2539)
:กรรมการจัดการประชุมสภาผู้วา่ การธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย ครัง้ ที่ 33
:ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี (พ.ศ. 2542 – พ.ศ.
2544)
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:กรรมการอานวยการ สานักงานสถานธนานุเคราะห์ (พ.ศ. 2541 – พ.ศ.
2542)
:Visiting Scholar ประจา Harvard University (ค.ศ. 2000 – ค.ศ.
2001)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :เศรษฐศาสตร์ การเงิน
:เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
:เศรษฐมิติ
:กฎหมายมหาชน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิชาการนานาชาติ :”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) (Coauthors: 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

:โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญจาก
กองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.), 2554
Co-author: ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
ดร. มัทนา พนานิรามัย
:โครงการศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้รับบานาญด้ านการปรับหลักสูตร
การคานวณบานาญและการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
Co-author: ดร. มัทนา พนานิรามัย
ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
ดร. ศุภชัย ศรี สชุ าติ
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:โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินด้ านการบริหาร
สินทรัพย์และก่าบริห่าการจัดหาของสานักงบประมาณ (2547)
Co_author:

รองศาสตราจารย์ พงศ์สณ
ั ห์ ศรียสมทรัพย์
นาย เอกปวิฒ อิงคภาวัฎร

:“ดัชนีชี ้นา ดัชนีชี ้ตรง และดัชนีชี ้ตาม ของประเทศ
ไทย” (2543)
Co-author: ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง
:”การปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543)
:“โครงการเติมน ้าลงชันน
้ ้าบาดาล: การวิเคราะห์ทางเศรษฐ
ศาสตร์ และการลงทุน”
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
:“วิกฤตการณ์การเงินในประเทศไทย ปี 2540”
Co-author: ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง
:“โครงการพัฒนาท่าเรื อน ้าลึกภาคตะวันออก ช่วงที่ ๒: สาขา
เศรษฐศาสตร์ ”
โครงการร่วมระหว่างประเทศ Belgium และสภาพัฒนาเศรษฐกิและ
สังคมแห่งชาติ (NESDB)
:“การทานายวัฏจักรธุรกิจระยะสัน”
้ สกว.
Co-author:
ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง
:“โครงการสารวจการประเมินภาษี ”
Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI),
1995
Co-authors: ผศ. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
ดร. สมชาย สุขศิริเสรี กลุ
นางสาว ดวงมณี เลวกุล
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:“แผนลงทุนจังหวัดระนอง”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537
Co-author: ดร. ชนินทร์ มีโภคี

