ประวัตสิ ่ วนตัว: ปกป้ อง จันวิทย์
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ

ปกป้ อง จันวิทย์ (Pokpong Junvith)

ที่ทำงำน

บริ ษทั ดิ วันโอวัน เปอร์ เซนต์ จำกัด
15 อำคำรรัจนำกำร ชั้น 5 ซอยประดิพทั ธ์ 17 ถ.ประดิพทั ธ์
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร 10400

อีเมล์

pokpongj@gmail.com

2. ประสบการณ์ ทางาน
2559-ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรด้ำนวิจยั และจัดกำรควำมรู้
บริ ษทั ดิวนั โอวัน เปอร์ เซนต์ จำกัด

2553-ปัจจุบนั

บรรณำธิกำรอำนวยกำร สำนักพิมพ์ openworlds

2559-ปัจจุบนั

อำจำรย์พิเศษ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
และคณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2554-2559

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2542-2554

อำจำรย์ประจำ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2542

อำจำรย์ประจำ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

3. งานทีป่ รึกษา
2556-2559

ที่ปรึ กษำด้ำนกำรวิจยั พัฒนำเนื้อหำ จัดกำรควำมรู ้ และสื่ อสำรสำธำรณะ
บริ ษทั ดิวนั โอวัน เปอร์ เซนต์ จำกัด

2555-2558

ที่ปรึ กษำด้ำนกำรวิจยั สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ)

2555-2557

ที่ปรึ กษำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และสื่ อสำรสำธำรณะ
สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ)

4. การศึกษา
2546

ปริ ญญำโท, คณะเศรษฐศำสตร์ University of Massachusetts Amherst
วิชำหลัก: เศรษฐศำสตร์กำรเมือง เศรษฐศำสตร์สถำบัน
เศรษฐศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ

2542

ปริ ญญำตรี , คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง - ทุนภูมิพล

2537

โรงเรี ยนเซนต์คำเบรี ยล

5. ทุนการศึกษาและรางวัล
-

ทุนกำรศึกษำ Political Economy Research Institute, University of Massachusetts - Amherst
ทุนกำรศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ทุนกำรศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์ University of Massachusetts Amherst
ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิกำรศึกษำไทย-อเมริ กนั (ฟุลไบรท์)
ทุนภูมิพล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ทุนเรี ยนดี มูลนิธิธนำคำรซันวำ
ทุนเรี ยนดี ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
เหรี ยญทองรำงวัลเรี ยนดี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ทุนเรี ยนดี ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
รำงวัลพระรำชทำนนักเรี ยนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศนียบัตรรำงวัลเรี ยนดี โรงเรี ยนเซนต์คำเบรี ยล
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6. งานสอน
งานสอนระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ศ.311
2. ศ.212
3. ศ.418
4. ศ.452
5. มธ.124
6. ศ.402
7. ศ.409
8. ศ.408
9. ศ.468
10. ศ.403
11. มธ.101

ทฤษฎีรำคำและวิภำคกรรม
หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค
ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำคเปรี ยบเทียบ (Selected Topics in Economic Theory)
เศรษฐศำสตร์ กำรเงินระหว่ำงประเทศ
สังคมกับเศรษฐกิจ
เศรษฐศำสตร์สถำบัน
สัมมนำเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองและประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจกำรเมืองสหรัฐอเมริ กำ
บูรณำกำรเศรษฐศำสตร์สำธำรณะ กำรพัฒนำ และกำรเมือง
เศรษฐศำสตร์ กบั กฎหมำย
โลก อำเซียน และไทย

งานสอนระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ศ.602
2. ศธ.663

เศรษฐศำสตร์สถำบัน
ธุ รกิจกับสังคมไทย

7. ผลงานวิจัยและงานเขียน
หนังสื อวิชาการ
2554

“การวิเคราะห์ กฎหมายด้ วยหลักเศรษฐศาสตร์ : แนวคิดและวรรณกรรม
ปริ ทัศน์ ”
สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

2552

“ ‘อานาจ’ ในตลาดแรงงาน: แนวคิดและนัยต่ อเศรษฐกิจเสรี นิยมใหม่ ”
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บทหนึ่งใน ปกป้ อง จันวิทย์ (บก.). 2552. เศรษฐศาสตร์ การเมือง
และสถาบัน สานักท่ าพระจันทร์ . คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ openbooks.
2548

“Capital Flight from Thailand, 1980-2000”
(ร่ วมกับ Edsel Beja และ Jared Ragusett)
บทหนึ่งใน Gereld Eptein (Ed.). 2005. Capital Flight and
Capital Controls in Developing Countries. Edward Elgar.

หนังสื อเล่ ม
2557

“เมนูคอร์ รั ปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์ ”
สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
(ร่ วมกับ สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิ ชย์ และคณะ)

2554

“เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร”
รวมบทควำมว่ำด้วยเศรษฐกิจกำรเมืองไทย สำนักพิมพ์อมริ นทร์

2553

“เศรษฐกิจทางเลือก: ว่ าด้ วยมาตรการกากับและจัดการทุนเคลื่อนย้ าย
ระหว่ างประเทศ”
สำนักพิมพ์ openbooks

2552

“Macrotrends: ภูมิทัศน์ เศรษฐกิจโลกใหม่ และการปรั บตัวของไทย”
สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks
(ร่ วมกับ สฤณี อำชวำนันกุล เอื้อมพร พิชยั สนิธ และภิญโญ
ไตรสุ ริยธรรมำ)

2551

“CHANGE: ถนนสู่ทาเนียบขาว”
สำนักพิมพ์ openbooks

2548

“BLOG BLOG”
สำนักพิมพ์ openbooks
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2547

“คนไม่ ใช่ สัตว์ เศรษฐกิจ”
รวมบทควำมว่ำด้วยเศรษฐศำสตร์ นอกกระแสหลัก
สำนักพิมพ์ openbooks

หนังสื อแปล
2556

“สุนทรพจน์ ก้องโลก” (Speeches that changed the world)
แปลร่ วมกับโตมร ศุขปรี ชำ และพลอยแสง เอกญำติ
สำนักพิมพ์ปรำณ

งานวิจัย
2559-2560

“โครงการการจัดการความรู้ และสื่ อสารสาธารณะงานวิจัยเชิ งยุทธศาสตร์
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”
(หัวหน้ำโครงกำร)
แหล่งทุน: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.)

2558-2559

“โครงการพัฒนาระบบหนังสื อของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”
(หัวหน้ำโครงกำร)
แหล่งทุน: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

2558-2559

“โครงการศึกษาองค์ ความรู้ เพื่อสร้ างโอกาสในการประกอบอาชี พของ
คนไทย” - บทวิเครำะห์เทรนด์โลกและผลกระทบต่อไทยว่ำด้วยคนรุ่ น
ใหม่ (New Generation)
(หัวหน้ำโครงกำร)
ร่ วมกับ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงำนบริ หำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กร
มหำชน)

2558

“โครงการโอกาสในการสร้ างรายได้ และการประกอบอาชี พของคนไทย”
- บทวิเครำะห์เทรนด์โลกและผลกระทบต่อไทยว่ำด้วย Ageing Society,
Urbanization และ Womenomics
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(หัวหน้ำโครงกำร)
ร่ วมกับ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ สมคิด พุทธศรี และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงำนบริ หำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กร
มหำชน)
2558

“โครงการวิเคราะห์ และติดตามร่ างกฎหมาย ปี 2558” (หัวหน้ำโครงกำร)
ร่ วมกับ อิสร์ กุล อุณหเกตุ
แหล่งทุน: สถำบันพระปกเกล้ำ

2557-2558

“โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรี ยนรู้ ”
ร่ วมกับ สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิ ชย์ และคณะ
แหล่งทุน: ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุ งเทพ
จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)

2557

“โครงการวิเคราะห์ และติดตามร่ างกฎหมาย ปี 2557” (หัวหน้ำโครงกำร)
ร่ วมกับ อิสร์ กุล อุณหเกตุ
แหล่งทุน: สถำบันพระปกเกล้ำ

2556

“โครงการวิเคราะห์ และติดตามร่ างกฎหมาย ปี 2556” (หัวหน้ำโครงกำร)
ร่ วมกับ อิสร์ กุล อุณหเกตุ
แหล่งทุน: สถำบันพระปกเกล้ำ

2556

“การพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อผลิตภาพ”
ร่ วมกับ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวฒั น์
แหล่งทุน: สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
นำเสนอในกำรสัมมนำวิชำกำรประจำปี ของสถำบันวิจยั เพื่อกำร
พัฒนำประเทศไทย เรื่ อง “โมเดลใหม่ในกำรพัฒนำ: สู่ กำรเติบโต
อย่ำงมีคุณภำพโดยกำรเพิ่มผลิตภำพ” ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์
วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2556

2555-2556

“คู่มือประชาชนรู้ ทันคอร์ รั ปชั่น”
ร่ วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ และคณะ
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แหล่งทุน: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจยั
2555-2556

“กลไกกากับดูแลผู้ประกอบวิชาชี พแพทย์ ในประเทศไทย: สภาพการณ์
ปั ญหา และข้ อเสนอเพื่อการปฏิ รูป”
ร่ วมกับ ตะวัน มำนะกุล
แหล่งทุน: สถำบันวิจยั ระบบสำธำรณสุ ข

2556

“การจัดทายุทธศาสตร์ การปฏิ รูปการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ เกิดความ
รั บผิดชอบ”
ร่ วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

2555

“อัตราค่ าจ้ างขัน้ ตา่ ที่เหมาะสมสาหรั บประเทศไทยและผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจส่ วนรวม”
ร่ วมกับ ดร.พรเทพ เบญญำอภิกุล
แหล่งทุน: Friedrich Ebert Stiftung (FES)

2555

“โรงเรี ยนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน”
ร่ วมกับ สุ นทร ตันมันทอง
แหล่งทุน: สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
นำเสนอในกำรสัมมนำวิชำกำรประจำปี ของสถำบันวิจยั เพื่อกำร
พัฒนำประเทศไทย เรื่ อง “ยกเครื่ องกำรศึกษำไทย: สู่ กำรศึกษำที่มี
คุณภำพอย่ำงทัว่ ถึง” ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ วันที่ 15
กุมภำพันธ์ 2555

2554-2555

“การปรั บปรุ งกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน”
ร่ วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: แผนงำนสร้ำงเสริ มกำรเรี ยนรู ้กบั สถำบันอุดมศึกษำ
ไทยเพื่อกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะที่ดี (นสธ.)

2554

“การปฏิ รูปกฎหมายแรงงานเพื่อสร้ างเศรษฐกิจที่เป็ นธรรม:
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กรณี ศึกษากฎหมายว่ าด้ วยการกาหนดอัตราค่ าจ้ างขั้นตา่ และ
กฎหมายว่ าด้ วยประกันสังคม”
แหล่งทุน: คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
นำเสนอในกำรสัมมนำวิชำกำรประจำปี ของคณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เรื่ อง “ได้เวลำปฏิรูปเพื่อเศรษฐกิจที่เป็ น
ธรรม” ณ หอประชุมศรี บูรพำ มธ. วันที่ 20 กรกฎำคม 2554
2552-2553

“โครงการประเมินผลการดาเนินงานประจาปี 2552 (การประเมิน
ภายนอก) องค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย”
ร่ วมกับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ
แหล่งทุน: องค์กำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ ง
ประเทศไทย

2552-2553

“การวิเคราะห์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้ วย
เศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis of Criminal Laws)”
ร่ วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

2551

“นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์
และอุดมการณ์ เสรี นิยมใหม่ : บทสารวจองค์ ความรู้ และประสบการณ์ ”
ร่ วมกับ ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชยั สนิธ และคุณสฤณี อำชวำนันทกุล
แหล่งทุน: Oxfam

2550-2551

“โครงการการปรั บปรุ งแก้ ไขและเฝ้ าระวังกฎหมาย”
ร่ วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

2549-2550

“โครงการการสร้ างองค์ ความรู้ เพื่อการปฏิ รูปการเมือง”
ร่ วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ รศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์
ผศ.สิ ริพรรณ นกสวน
แหล่งทุน: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั
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2544

“การประเมินมูลค่ าฐานภาษีทรั พย์ สินขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ไทยภายใต้ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างใหม่ ”
ร่ วมกับ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒั นำ และอ.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
แหล่งทุน: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

2544

“ปั จจัยที่มีผลต่ อการเรี ยนการสอนของโครงการปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ”
ร่ วมกับ อ.กิริยำ กุลกลกำร
แหล่งทุน: คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บทความวิชาการ
2555

“บทบาทของกฤษฎีกาในกระบวนการนิติบัญญัติไทย”
บทควำมนำเสนอในกำรสัมมนำเรื่ อง “กำรปรับปรุ งกระบวนกำร
นิติบญั ญัติเพื่อส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน” จัดโดย
แผนงำนสร้ำงเสริ มนโยบำยสำธำรณะที่ดี (นสธ.) ร่ วมกับ
สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย ณ สถำบันวิจยั เพื่อกำร
พัฒนำประเทศไทย วันที่ 8 มีนำคม 2555

2553

“แนวคิดว่ าด้ วยประสิ ทธิ ภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์ ”
บทควำมนำเสนอในกำรสัมมนำวิชำกำรเรื่ อง “แนวคิด
ประสิ ทธิภำพและควำมยุติธรรมในนิติเศรษฐศำสตร์ ” จัดโดย
มูลนิธิสถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย ร่ วมกับ สำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจยั ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย ์ คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2553

2553

“ความรู้ เบือ้ งต้ นว่ าด้ วยนิติเศรษฐศาสตร์ ”
บทควำมนำเสนอในกำรสัมมนำวิชำกำรเรื่ อง “กำรวิเครำะห์
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำด้วยเศรษฐศำสตร์ ”
9

จัดโดย สถำบันวิจยั รพีพฒั นศักดิ์ สำนักงำนศำลยุติธรรม และ
สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย ณ สถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรฝ่ ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม วันที่ 26 มกรำคม 2553
2551

“แบบจาลองว่ าด้ วยความสัมพันธ์ เชิ งอานาจในตลาดแรงงานของซา
มูแอลโบลส์ : แนวคิดและนัยต่ อเศรษฐกิจเสรี นิยมใหม่ ”
บทควำมนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรรัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์ แห่งชำติ ครั้งที่ 9 ณ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ
วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2551

2547

“Capital Flight from Thailand : 1980-2000”
ร่ วมกับ Edsel Beja, Jared Ragusett
บทควำมเสนอ ณ Allied Social Science Associations (ASSA)
Conference ในหัวข้อ The Political Economy of Capital Flight
From Developing Countries (San Diego, Jan3 2004)

งานเขียนคอลัมน์ ด้านเศรษฐกิจการเมือง
2552-2558

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “Way to Read!” นิตยสำร way

2546-2553

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “มองซ้ ายมองขวา” หนังสื อพิมพ์ประชำชำติธุรกิจ

2553

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “กลับหลังหัน” นิตยสำร ค คน

2551

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “ถนนสู่ทาเนียบขาว” หนังสื อพิมพ์ประชำชำติธุรกิจ

2547-2551

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “กลับหลังหัน” นิตยสำร OPEN

2545-2546

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “มองมุมใหม่ ” หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิจ

บทสารคดี
2559

สำรคดี “ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ : จากครรภ์ มารดาถึงเชิ งตะกอน”
(ผูเ้ ขียนบทหลัก ร่ วมด้วย นพนันท์ อนุรัตน์ โตมร ศุขปรี ชำ)
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ตอนที่ 1: เสี ยชีพอย่ำเสี ยสิ้ น
ตอนที่ 2: คนตรงในประเทศคด
ตอนที่ 3: สันติประชำธรรม
ตอนที่ 4: เหลียวหลังแลหน้ำ
ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ Thai PBS
8. งานบรรณาธิการ
หนังสื อเล่ ม
1. โลกนีไ้ ม่ มีอะไรฟรี - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2541)
2. อาจารย์ ป๋วยกับธรรมศาสตร์ - หลำยคนเขียน สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2543) (กอง
บรรณำธิกำร)
3. โลกนีไ้ ม่ มีอะไรฟรี ภาค 2 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2543)
4. โลกนีไ้ ม่ มีอะไรฟรี ภาค 3 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2544)
5. ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่ าด้ วยการเมืองและจริ ยธรรม - ป๋ วย อึ๊งภำกรณ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีม
ทอง (2545)
6. ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่ าด้ วยการศึกษา - ป๋ วย อึ๊งภำกรณ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (2545)
7. ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่ าด้ วยเศรษฐกิจ - ป๋ วย อึ๊งภำกรณ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (2546)
8. ขาดทุนคือกาไร: โลกนีไ้ ม่ มีอะไรฟรี ภาค 4 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2545)
9. ถูกสุดคือแพงสุด: โลกนีไ้ ม่ มีอะไรฟรี ภาค 4 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2547)
10. เงินทองของ (ไม่ ) หมู - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์อมริ นทร์ (2547)
11. FIRST - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2547)
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12. BEST - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2547)
13. DIFFERENT - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2547)
14. NICHE - วรำกรณ์ สำมโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2548)
15. ปาฐกถาป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ครั้ งที่ 10:จารี ตรั ฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม - รังสรรค์ ธนะพร
พันธุ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2550) (คณะบรรณำธิกำร)
16. 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2550)
17. 60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2551)
18. CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
19. US CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจสหรั ฐอเมริ กา - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
20. “...เศรษฐศาสตร์ จึงต้ องเป็ นเศรษฐศาสตร์ การเมือง” - ทวี หมื่นนิกร คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
21. วิพากษ์ โลกเศรษฐศาสตร์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ
สำนักพิมพ์ openbooks (2552)
22. เศรษฐศาสตร์ การเมืองและสถาบัน สานักท่ าพระจันทร์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
23. Macrotrends: ภูมิทัศน์ เศรษฐกิจโลกใหม่ และการปรั บตัวของไทย - หลำยคนเขียน สมำคม
เศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks (2552)
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24. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่ าด้ วยมาตรการกากับและจัดการทุนเคลื่อนย้ ายระหว่ างประเทศ - ปกป้ อง
จันวิทย์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
25. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่ าด้ วยรั ฐสวัสดิการ - เอื้อมพร พิชยั สนิธ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
26. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่ าด้ วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลาม และนโยบายประชานิยม” สฤณี อำชำวำนันทกุล สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
27. สงครามระหว่ างสี : ก่ อนถึงจุดที่ไม่ อาจหวนกลับ - เกษียร เตชะพีระ สำนักพิมพ์ openbooks
(2553)
28. สงครามระหว่ างสี : ในคื นวันอันมืดมิด - เกษียร เตชะพีระ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
29. การเมืองเรื่ องผีทักษิณ - นิธิ เอียวศรี วงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
30. กัมมทายาโทของสังคมไทย - นิธิ เอียวศรี วงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
31. การเมืองของเสื ้อแดง - นิธิ เอียวศรี วงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
32. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks (2552)
33. ความ (ไม่ ) รู้ เรื่ องเศรษฐศาสตร์ - นิธิ เอียวศรี วงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)
34. วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพีย้ ง - นิธิ เอียวศรี วงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)
35. เศรษฐสวดอนุบาล - นิธิ เอียวศรี วงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)
36. บรรยง คิด - บรรยง พงษ์พำนิช สำนักพิมพ์ openworlds (2557)
37. บรรยง เขียน - บรรยง พงษ์พำนิช สำนักพิมพ์ openworlds (2557)
38. หยดนา้ ในกองไฟ - นิ้วกลม สำนักพิมพ์ ดิ วันโอวัน เปอร์ เซนต์ (2557)
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39. 30 ปี ทีดีอาร์ ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย – รวมบทสัมภำษณ์ สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (2557)
40. สังคมไทยในวังวนแห่ งวิกฤตเปลี่ยนผ่ าน (In the vertigo of change: How to resolve Thailand’s
transformation crisis) – Marc Saxer สำนักพิมพ์ openworlds และมูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ท (2558)
41. ปาฐกถาป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ครั้ งที่ 14: พิศ(ษ)ผู้หญิงในชี วิตของ “สันติวิธี” – ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2558) (คณะบรรณำธิกำร)
42. ปาฐกถา 100 ปี ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ – หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(2559)
43. ป๋ วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่ าน – หลำยคนเขียน มูลนิธิโครงกำรตำรำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ (ร่ วมกับ ประจักษ์ ก้องกีรติ) (2559)
นิตยสาร วารสาร และจุลสาร
1. จุลสำร เช้ าใหม่ คณะเศรษฐศำสตร์ ธรรมศำสตร์ (2539-2540)
2. นิตยสำร open online (www.onopen.com) (2548-2550)
3. จุลสำร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2553)
4. วำรสำร October 08 ฉบับ เศรษฐกิจกำรเมืองโลกและไทย ในยุคสมัยแห่งควำมกลวงเปล่ำ
สำนักพิมพ์ openbooks (เมษำยน 2553)
5. วำรสำร October 09 ฉบับ ประชำธิปไตย สำนักพิมพ์ openbooks (ตุลำคม 2553)
6. วำรสำร October 10 ฉบับ ควำมยุติธรรม สำนักพิมพ์ openbooks (เมษำยน 2554)
7. วำรสำร October 11 ฉบับ ว่ำด้วยเพศ สำนักพิมพ์ openbooks (ตุลำคม 2554)
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9. งานบริหารและกรรมการ
งานบริหารภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-2559

กรรมกำรประจำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2551-2553

ผูช้ ่วยคณบดี

2551-2552

ผูอ้ ำนวยกำรคณะทำงำนจัดกำรองค์ควำมรู้และสื่ อสำรสำธำรณะ

2552

ผูจ้ ดั กำรโครงกำรอบรมเศรษฐศำสตร์ สำหรับผูส้ ื่ อข่ำวเศรษฐกิจ
โดยศูนย์บริ กำรวิชำกำรเศรษฐศำสตร์ ร่วมกับสมำคมผูส้ ื่ อข่ำวเศรษฐกิจ

2549-2551

ผูอ้ ำนวยกำรคณะทำงำนสัมมนำและเผยแพร่

2545-2547

หนึ่งในผูก้ ่อตั้ง และผูป้ ระสำนงำน กลุ่มศึกษาเศรษฐศาสตร์ สถาบัน

2545-2546

ผูร้ ิ เริ่ มและผูป้ ระสำนงำนโครงกำรอบรม “เศรษฐศาสตร์ ชาวบ้ าน”

2542-2544

คณะทำงำน โครงกำรตำรำและเอกสำรประกอบคำบรรยำย

งานบริหารและทีป่ รึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-ปัจจุบนั

กรรมกำรมูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์

2556-ปัจจุบนั

กรรมกำรมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
(Foundation for Internet and Civic Culture)

2555-2558

ที่ปรึ กษำด้ำนกำรวิจยั สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

2555-2557

ที่ปรึ กษำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และสื่ อสำรสำธำรณะ
สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

2553-2556

คณะทำงำนเครื อข่ำยวิชำกำรเพื่อกำรปฏิรูป คณะกรรมกำรสมัชชำปฏิรูป
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2551-ปัจจุบนั

กรรมกำรหลั ก สู ตรผู้บ ริ หำรกำรสื่ อสำรมวลชนระดั บ สู ง (บบส.)
ระดับกลำง (บสก.) และหลักสู ตรกำรสื่ อสำรมวลชนระดับต้น (กสต.)
สถำบัน อิ ศ รำ และส ำนัก งำนกองทุ นสนับ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ
(สสส.)

2549-ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ หำรสถำบันอิศรำ มูลนิธิพฒั นำสื่ อมวลชนแห่งประเทศไทย

2552-2555

กรรมกำรวิชำกำร โครงกำรศึกษำและเฝ้ ำระวังสื่ อเพื่อสุ ขภำวะของสังคม
(Media Monitor)

10. งานจัดการความรู้ และสื่ อสารสาธารณะ
2559-ปัจจุบนั

หัวหน้ำโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้และสื่ อสำรสำธำรณะงำนวิจยั เชิง
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.)
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.)

2558-ปัจจุบนั

หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำระบบหนังสื อของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจยั (สกว.)
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.)

2556-2559

ที่ปรึ กษำด้ำนกำรวิจยั พัฒนำเนื้อหำ จัดกำรควำมรู ้ และสื่ อสำรสำธำรณะ
บริ ษทั ดิวนั โอวัน เปอร์ เซนต์ จำกัด

2555-2557

ที่ปรึ กษำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และสื่ อสำรสำธำรณะ
สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ)
(ดูแลงำนด้ำนเว็บไซต์ สื่ อสังคม เสวนำสำธำรณะ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
ยุทธศำสตร์กำรสื่ อสำรของสถำบัน)

2553-2556

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรโครงกำรเครื อข่ำยวิชำกำรพัฒนำปฏิรูปประเทศไทย
คณะกรรมกำรสมัชชำปฏิรูป และมูลนิธิสำธำรณสุ ขแห่งชำติ
(ดูแลงำนด้ำนกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ กำรสื่ อสำรสำธำรณะ
และบริ หำรจัดกำรทีมวิชำกำร)
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2551-2552

ผูอ้ ำนวยกำรคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้และสื่ อสำรสำธำรณะ
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

11. งานสื่ อสารมวลชน
2558-2559

โปรดิวเซอร์ ผูเ้ ขียนบท และหัวหน้ำทีมวิจยั และสร้ำงสรรค์
สำรคดี 100 ปี ชำตกำล ป๋ วย อึ๊งภำกรณ์ Thai PBS

2558

โปรดิวเซอร์และหัวหน้ำทีมวิจยั และสร้ำงสรรค์รำยกำร
สำรคดี ‘…is coming’ OKMD และ one

2557-ปัจจุบนั

บรรณำธิกำรบริ หำร สำนักพิมพ์ ดิวนั โอวัน เปอร์เซนต์

2557

โปรดิวเซอร์และหัวหน้ำทีมวิจยั และสร้ำงสรรค์รำยกำร
รำยกำร ‘Status Story’ Workpoint

2556-2559

โปรดิวเซอร์ และหัวหน้ำทีมวิจยั และสร้ำงสรรค์รำยกำร
สำรคดี ‘วัฒนธรรมชุบแป้ งทอด’ Thai PBS

2553-ปัจจุบนั

บรรณำธิกำรอำนวยกำร สำนักพิมพ์ openworlds

2553-2556

บรรณำธิกำรบริ หำร สำนักพิมพ์ openworlds

2555

หัวหน้ำทีมวิจยั และพัฒนำข้อมูล และผูด้ ำเนินรำยกำร
รำยกำร ‘สยำมวำระ’ Thai PBS

2554-ปัจจุบนั

คณะบรรณำธิกำร สำนักข่ำวออนไลน์ Thaipublica

2553-2554

บรรณำธิกำร วำรสำร October สำนักพิมพ์ openbooks

2548-2550

บรรณำธิกำรเว็บไซต์ open online

2545

ผูด้ ำเนินรำยกำร ‘เศรษฐกิจชำวบ้ำน’ คลื่นข่ำว 101 MHz

2542

ผูเ้ ขียนบท และผูด้ ำเนินรำยกำร
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รำยกำรสำรคดี ‘พรุ่ งนี้ยงั มีน้ ำ’ ช่อง 9 อสมท.
2536

ผูด้ ำเนินรำยกำร ‘เนชัน่ จูเนียร์ สุดสัปดำห์’ เนชัน่ เรดิโอ

2532-2537

ผูด้ ำเนินรำยกำร ‘จิ๋วแจ๋ วเจำะโลก’ ช่อง 3 อสมท.

หมายเหตุ: แก้ไขล่ำสุดเมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม พ.ศ. 2559
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