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ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

 การศึกษา : ปริญญาตรี (2536) และ ปริญญาโท (2543) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
                ปริญญาเอก (2560) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ทำงาน   
 2550 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 - 2550  อาจารย์พิเศษ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2544 - 2550  อาจารย์ประจำ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
2540 - 2544  ผู้ช่วยผู้จัดการ, วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  

 

ประสบการณ์งานบริหาร   
2551 - 2553     รองคณบดี, ฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร 

                               คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2545 - 2546  เลขานุการบัณฑิตศึกษา, สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2544 - 2545      เลขานุการ, สถาบันพัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

งานวิจัย 
 
 2552 ผู้วิจัยร่วม, “ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลภาคใต้ : ปัญหา สาเหตุ และบทเรียนการจัดการ” 
  เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน 
  (ก.พ. 2552) ศึกษาร่วมกับ ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 
 

 2551 หัวหน้าโครงการ, “ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย และเวียดนาม”  
     เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ก.ค. 2551)  

 

2550 ผู้วิจัย, “การศึกษาแนวทางเพ่ิมพูนความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา 
นอกคณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เม.ย. 2549 - ม.ค. 2550)  

 
2549 ผู้วิจัยร่วม, “การจัดรูปแบบทางการเงินเพ่ือการอาชีวศึกษา”  

     เสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
                          ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ (ส.ค. 2548 - เม.ย. 2549) 
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2548 ผู้วิจัยร่วม, “แนวทางความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-ลาว”  
     เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (เม.ย. 2547 - ก.พ. 2548) 
     ศึกษาร่วมกับ ดร.ชัยวัฒน์ คนจริง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 

2548 ผู้วิจัยร่วม, ผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการหางานทำ  
                ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” (Survey Results on the Situation and  
      Job-seeking Activities of Unemployment Insurance Recipients.) 

     เสนอต่อ The Japan International Cooperation Agency (JICA)  
     และ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ส.ค. 2548)  
     รศ.ดร.ประดิษฐ์ ชาสมบัต ิ(หัวหน้าโครงการ) และ อาจารย์ดวงจันทร์ วรคามิน  

 
 

2547 ผู้วิจัยร่วม, “โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย”  
     เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม   
     รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภค ี(หัวหน้าโครงการ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
     และ อาจารย์อนุวัฒน์ ชลไพศาล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

2545 ผู้วิจัยร่วม, “เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจไทยช่วงหลังวิกฤติ”   
     เสนอต่อ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์  
     ร่วมกับ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

บทความ และ หนังสือ   
 
 2562 “บทปริทัศน์หนังสือ Liquidated: An Ethnography of Wall Street” วารสารสหวิทยาการ  

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน-กันยายน 2562 
 

 2557 “ปัญหาเมาแล้วขับ : บทวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์” 
       เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ, “40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ 
       สังคมศาสตร์”, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (23 - 24 ต.ค. 2557) 
 

 2551 “ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและเวียดนาม” 
       การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4, 24 ตุลาคม 2551 

     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
. 

2549 “เทคนิคการเขียนทางเศรษฐศาสตร์” วารสารสุทธิปริทัศน์, (พ.ค. - ส.ค. 2549) 
 

2546 “เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจไทยช่วงหลังวิกฤติ”   
     วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ปีที ่21 ฉบับที ่3, กันยายน 2546 
     ร่วมกับ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

2545 “เรียนเศรษฐศาสตร์จากนวนิยาย : บทวิจารณ์นวนิยายเรื่อง The Fatal Equilibrium”  
      วารสารสุทธิปริทัศน์ (พ.ค. - ส.ค. 2545) 
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2545 บรรณาธิการ, เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน, 
     เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, สถาบันพัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร์,  
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มิ.ย. 2545) 

 

 2544 “นักศึกษาเรียนรู้อะไร จากวิชาเศรษฐศาสตร์” วารสารสุทธิปริทัศน์, (ก.ย.- ธ.ค. 2544)  
 

2544 หนังสือ สัมปทาน ในกิจการสาธารณูปโภค,  
     เสนอต่อ สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับประชาชนทั่วไป 
     เขียนร่วมกับ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ (จัดพิมพ์โดย บริษัท คิท แอน คิน, ส.ค. 2544) 
 

2543 “การส่งออกตกต่ำของไทยปี 2539 : การวิเคราะห์สาเหตุโดยวิธีส่วนแบ่งตลาดคงที่” 
     วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ปีที ่18 ฉบับที ่1 (มี.ค. 2543)  

                (บทความจากวิทยานิพนธ์) 
 

2541 หนังสือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     จัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับประชาชนทั่วไป  
     เขียนร่วมกับ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ และคณะ (ต.ค. 2541) 

 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564 


