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ประวัติ 
นาย เอกวีร์ มีสุข 

ประวัติบุคคล 
ชื่อและนามสกุล: นาย เอกวีร์ มีสุข 
วัน เดือน ปี เกิด: 21 กันยายน พ.ศ.2532 
ท่ีอยู่:   95 ซอยสุวรรณดี 3  

ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 10800 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน:   สาขาวิชารัฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

เบอร์โทรศัพท์:  0-2910-2637, 08-5805-7372 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน: 0-2504-7777 
E-mail.:   eakkaweemeesuk@gmail.com 
 

 
ประวัติการศึกษา 
- พ.ศ. 2550 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ 
- พ.ศ. 2554 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนภูมิพล) สาขาการเมืองการปกครอง  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2558 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ระดับดีมากเรื่อง "การเมืองของการน า
นโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี
ยาหลักแห่งชาติและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล") 

 

ประวัติการท างาน 
- นักวิจัย โครงการศึกษาวิจัย “ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน” พฤษภาคม 2557 – ธันวาคม 2557 
- ผู้ช่วยบริหารโครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน 5 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
- เจ้าหน้าที่วิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 
- นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน 2562 
- อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 พฤษภาคม 2562 – ปจัจุบัน 
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รางวัลท่ีได้รับ 
- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานวิจัยระดับดี สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี 

2558 จากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จากงานวิจัยโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอ
เพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา 

 
การฝึกอบรมและการดูงาน 

1. ในประเทศ 

อันดับ เรื่อง สถาบัน / สถานท่ี 
วุฒิบัตร 
(ถ้ามี) 

ระยะเวลา 
(จ านวน วัน เดือน 

ปี) 

 
พ.ศ. 

1. English Communication Skills BitS(Thailand) ม ี 26 สิงหาคม 2558-
28 ตุลาคม 2558 
(50 ชม.) 

2558 

2. Quality Management System 
ISO 9001:2015 Introduction 
Training Course 

TUV NORD Thailand ม ี 22 มีนาคม 2559 (1 
วัน) 

2559 

3. Quality Management System 
Risk-based thinking for ISO 
9001:2015 Training Course 

TUV NORD Thailand ม ี 23 มีนาคม 2559 (1 
วัน) 

2559 

4. Quality Management System 
ISO 9001:2015 Internal Audit 
Training Course 

TUV NORD Thailand ม ี 11-12 พฤษภาคม 
2559 (2 วัน) 

2559 

5. การตัดสินใจและการแกป้ัญหา สถาบันพระปกเกล้า - 10 สิงหาคม 2560 
(1 วัน) 

2560 

6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.
ศ. 2560) 

สถาบันพระปกเกล้า - 21 สิงหาคม 2560 
(1 วัน) 

2560 

7. การเขียนผลงานวิชาการ (ความรู้
และความไม่รู้ในการเขียนและการน า
เสนอผลงานวิชาการ) 

สถาบันพระปกเกล้า - 29 กันยายน 2560 
(1 วัน) 

2560 
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อันดับ เรื่อง สถาบัน / สถานท่ี 
วุฒิบัตร 
(ถ้ามี) 

ระยะเวลา 
(จ านวน วัน เดือน 

ปี) 

 
พ.ศ. 

8. โปรแกรมเฉพาะเพื่อการปฏิบัติงาน 
(การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
โปรแกรม ATLAS.ti) 

สถาบันพระปกเกล้า - 24 มกราคม 2561 
(1 วัน) 

2561 

9. ทีมเพือ่พัฒนางาน (ทีมเพื่อพฒันา
งาน) 

สถาบันพระปกเกล้า - 31 มีนาคม 2561 (1 
วัน) 

2561 

10. การตัดสินใจและการแกป้ัญหา (การ
ตัดสินใจและการแก้ไขปญัหา) 

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค 
จ ากัด 

- 26 เมษายน 2561 
(1 วัน) 

2561 

11. โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน 
(การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟ
ฟิต 2016 Plus) 

บริษัท เมโทรซสิเต็มส์
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

- 5 กรกฎาคม 2561 
(1 วัน) 

2561 

12. การเขียนผลงานวิชาการ (เขียนงาน
วิชาการ แบบไหน อย่างไร) 

สถาบันพระปกเกล้า - 12 กรกฎาคม 2561 
(1 วัน) 

2561 

13. ระเบียบการคลงัเพือ่การปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั/
สถาบันพระปกเกล้า 

- 22 พฤศจิกายน 
2561 (1 วัน) 

2561 

14. การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
แบบก้าวหน้า 

สถาบันพระปกเกล้า - 14-15 มีนาคม 2562 
(2 วัน) 

2562 

15. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนทางไกลตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช (มสธ.) 

- 14 และ 21 
พฤษภาคม 2562  
(2 วัน) 

2562 

 
2. ต่างประเทศ 
- The Workshop on the Assessment Method of Leadership and Organizational Capacity 

in the Public Sector of Agile Project in Leadership Enhancement and Administrative 
Development for Innovative Governance Project in Asia (hereafter LEADING ASIA), 
December 6 to 16, 2016, at the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), 
Tokyo, Japan (Sponsored by Japan International Cooperation Agency and the National 
Graduate Institute for Policy Studies) 
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- The Core Member Meeting of Agile Project in Leadership Enhancement and 
Administrative Development for Innovative Governance Project in Asia (hereafter 
LEADING ASIA), October 26 to 27, 2017, at the National Graduate Institute for Policy 
Studies (GRIPS), Tokyo, Japan (Sponsored by Japan International Cooperation Agency 
and the National Graduate Institute for Policy Studies) 

- Study Visit issued on the New Integrated-Effective Area-Based Management in Tokyo 
and nearby, July 18-21, 2018, Japan (Sponsored by Japan International Cooperation 
Agency and the National Graduate Institute for Policy Studies) 

- Knowledge Creation Workshop and Knowledge Creation Leadership Forum of Agile 
Project in Leadership Enhancement and Administrative Development for Innovative 
Governance Project in Asia (hereafter LEADING ASIA), December 6 to 7, 2018, at the 
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan (Sponsored by 
Japan International Cooperation Agency and the National Graduate Institute for Policy 
Studies) 

 
ผลงานทางวิชาการ  

1. วิทยานิพนธ์ 
- เอกวีร์ มีสุข. "การเมืองของการน านโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

คัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล." วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. (วิทยานิพนธ์ดีมาก) 
 

2. หนังสือ/ต ารา 
- ศุภกิจ แดงขาว, เอกวีร์ มีสุข. ระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศสิงคโปร์ .  กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกล้า, 2556. 
- วุฒิสาร ตันไชย , เอกวีร์ มีสุข. ระบบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: 

ราชอาณาจักรไทย.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2557. 
- อรทัย ก๊กผล, อภิวรรณ ซักเซ็ค, ชลิต ถาวรนุกิจกุล, วิลาวัณย์ หงษ์นคร, เอกวีร์ มีสุข, สุมามาลย์ 

ชาวนา, ภควัต อัจฉริยปัญญา, ศิรัสกร วัฒนะบุปผา, สุเชาว์ ชยมชัย. ท้องถ่ินดีดี ทั่วไทยทั่วโลก.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า , 2557. (รับผิดชอบเขียนเรื่อง “เมืองในสวน (City in a 
Garden – CIGA) การพัฒนาเมืองในสวน ประเทศสิงคโปร์” (น. 18-22) และ “เมืองใจดีส าหรับผู้
พิการ เมืองการ์ดีเนีย ประเทศโปแลนด์ และเมืองปัมโปลนา ประเทศสเปน” (น. 44-48) 
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3. งานวิจัย 
- วุฒิสาร ตันไชย, ชัยวุฒิ ตันไชย, เอกวีร์ มีสุข. "การตลาดการเมืองของการเลือกตั้ง: บทวิเคราะห์

รูปแบบ เนื้อหา และนัยยะต่อการเมืองไทย." กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555.  

- เอกวีร์ มีสุข. "รายงานผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอประชามติในการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2492, พ.ศ. 2540 และพ.ศ. 2550." กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
2557. 

- วุฒิสาร ตันไชย, สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, อรทัย ก๊กผล, วรรณภา ติระสังขะ, นรา แป้นประหยัด, อัญชลี 
ห่วงทอง , เอกวีร์  มีสุข. "โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา." 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. (ได้แก้ไขปรับปรุงและตีพิมพ์เป็นหนังสือช่ือ 
วุฒิสาร ตันไชย, สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, อรทัย   ก๊กผล, วรรณภา ติระสังขะ, นรา แป้นประหยัด, อัญชล ี
ห่วงทอง , เอกวีร์  มีสุข. โครงการสังเคราะห์ ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา .  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2559.) 

- วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ, เอกวีร์ มีสุข. "การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยและการชดเชยให้ผูม้าใช้สิทธิเลอืกตั้งโดยรฐั." กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, 2557. (ได้แก้ไขปรับปรุงและตีพิมพ์เป็นหนังสือช่ือ วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ, 
เอกวีร์ มีสุข. รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Voting.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2559.) 

- วุฒิสาร ตันไชย, อรทัย ก๊กผล, ศิกานต์ อิสรระชัยยศ, วิลาวัลย์ หงษ์นคร, อภิวรรณ ซักเซ็ค, พิชิตชัย 
กิ่งพวง, เอกวีร์ มีสุข. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 

- วุฒิสาร ตันไชย, อรทัย ก๊กผล, ศิกานต์ อิสรระชัยยศ, วิลาวัลย์ หงษ์นคร, อภิวรรณ ซักเซ็ค, พิชิตชัย 
กิ่งพวง, เอกวีร์ มีสุข. ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพฒันารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 

- วุฒิสาร ตันไชย, เอกวีร์ มีสุข. การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถ่ิน
ในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2559. 

- สติธร ธนานิธิโชติ, และ เอกวีร์ มีสุข. "โครงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ....". กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2560. 

- สติธร ธนานิธิโชต,ิ เอกวีร์ มีสุข, เลิศพร อุดมพงษ์, ณัชชาภัทร อมรกุล, และ ธีรพรรณ ใจมั่น. "ผลสรปุ
การเก็บความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ." 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2561. 
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- Kokpol, Oratai, Nattakarn Sukolratanametee, and Aekkawee Meesuk. "Assessing 
Organizational Capacity of Public Organizations: Case Studies on the Revenue 
Department and Yala Municipality, Thailand." Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, 
2018. 

- เอกวีร์ มีสุข. "การวิเคราะห์ผู้น าที่ทรงภูมิปัญญา: กรณีศึกษาดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์." กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, 2561. (ก าลังด าเนินการ) 

- วุฒิสาร ตันไชย, อรทัย ก๊กผล, สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, วสันต์ เหลืองประภัสร์, และ 
เอกวีร์ มีสุข. "โครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล." 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2561. (ก าลังด าเนินการ) 

 
4. บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
- วุฒิสาร ตันไชย, ชัยวุฒิ ตันไชย, เอกวีร์ มีสุข. "การตลาดการเมืองไทย Political Market: ความ

เปลี่ยนแปลงของนโยบายพรรคการเมือง การสื่อสารทางการเมือง และระบบการเมือง." วารสาร
การเมืองการปกครอง 1, no. 2 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2555): 30-40. 

- วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ, เอกวีร์ มีสุข. "การออกเสียงลงคะแนนโดยการบงัคับ ประสบการณ์
ทั่วโลกและข้อสังเกตส าหรับประเทศไทย." วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 8, no. 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2558): 54-77. 

- เอกวีร์ มีสุข. "บทบาทของเครือข่ายนโยบายที่มีผลต่อการน านโยบายสาธารณะ ไปปฏิบัติ: ศึกษาจาก
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ." ใน  การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่  15 ปี 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 322-38. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี: คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. 

- วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ , และ เอกวีร์ มีสุข. "ประสบการณ์การลงคะแนนเสียงทาง
อินเตอร์เน็ตของต่างประเทศ: ความท้าทายและปัจจัยแห่งความส าเร็จ." วารสารธรรมศาสตร์ 35, no. 
1 (2559): 1-29. 

- อรทัย ก๊กผล, และ เอกวีร์ มีสุข. "บทน า." ใน ชีวิตหนึ่ง...เพื่อบ้านเมืองหนังสือรวมบทความเพื่อเป็น
เกียรติแก่ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชยเนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี , ธีรพรรณ ใจมั่น (บรรณาธิการ). 
กรุงเทพมหานคร: ซัน แพคเก็จจิ้ง, 2561. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ผู้น าคนดีท าพิษ: ข้อสังเกตต่อการ "ไม่" สร้างความร่วมมือในการบริหารปกครองของ
ผู้น า." ใน ชีวิตหนึ่ง...เพื่อบ้านเมือง หนังสือรวมบทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตัน
ไชยเนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี, ธีรพรรณ ใจมั่น (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: ซัน แพคเก็จจิ้ง, 
2561. 
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- Tanchai, Woothisarn, Chaiwooth Tanchai, Eakkawee Meesuk. "Political Marketing 
During the 2011 Election: The Change in Political Parties’ Political Communication." 
Chap. 5 In The Politics of (No) Elections in Thailand, edited by Eugénie Mérieau, 147-
70. Bangkok: White Lotus, 2016.  

- Kokpol, Oratai, Lertporn Udompong, Teeraphan Jaiman, and Aekkawee Meesuk. "The 
Development of Assessment Tools Based on Wise Leadership." In The Agile Project 
under Jica-Kpi Collaboration Preliminary Report 1. Bangkok: King Pajadhipok's 
Institute, 2017.  

- Kokpol, Oratai, Lertporn Udompong, Teeraphan Jaiman, and Aekkawee Meesuk. "Part 
1: The Development of Assessment Tools Based on Wise Leadership." In The Agile 
Project under Jica-Kpi Collaboration: Second Progress Report. Bangkok: King 
Pajadhipok's Institute, 2018. 
 

5. บทความท่ัวไป 
- เอกวีร์ มีสุข. ""Google ขอเล่าบ้าง: สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับเซอร์เกย์ บริน และแลรี่เพจ นักธุรกิจมหา

เศรษฐีพั นล้ านของ โลก "  ( Google Speaker : Secret of the Worldûs Greatest Billionaire 
Entrepreneurs, Sergey Brin and Larry Page)." ใน "การเมืองออนไลน์ : เสียง ? จากปลายนิ้ว", 
ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (บรรณาธิการ), 81-84. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2554. 

- เอกวีร์ มีสุข. "เงิน ๆ ทอง ๆ ขององค์กรของรัฐประเภทที่สาม: ทัศนะของคนไม่รู้." ใน "การเมืองใน
วงเล็บ: สมการที่ต้องแก้", ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (บรรณาธิการ), 89-104. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 
2555. 
 

6. บทความหนังสือพิมพ์และสื่อเผยแพร่ 
ก. บทความหนังสือพิมพ์ 
- เอกวีร์ มีสุข. "ใต้เตียงตุลาการมะกัน: การล่วงละเมิดทางเพศและการเลือกผู้พิพากษาศาลสูงสุดของ

ชาวอเมริกัน." มติชนออนไลน์, https://www.matichon.co.th/article/news_1141625. 
 

ข. บทความในจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์แนะน าหนังสือ“ชั้นหนังสือ...คอลัมน์ส าหรบั
คนรักการอ่านหนังสือคัดสรรแล้วส าหรับคุณ” 

- เอกวีร์ มีสุข. "คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 18, no. 4 (เมษายน 
2560): 12. 
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- เ อก วีร์  มี สุ ข .  "The Political Development of Modern Thailand." จดหมาย ข่าวสถาบัน
พระปกเกล้า 18, no. 5 (พฤษภาคม 2560): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเช่ือ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ.
2475-2500)." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 18, no. 6 (มิถุนายน 2560): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "The Nordic Model of Social Democracy." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 18, 
no. 7 (กรกฎาคม 2560): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "อัตลักษณ์และความรุนแรง: ภาพลวงของชะตาลิขิต." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 
18, no. 8 (สิงหาคม 2560): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ...กลางใจราษฎร์: หกทศวรรษแห่งการทรงงาน." จดหมายข่าวสถาบัน
พระปกเกล้า 18, no. 10 (ตุลาคม 2560): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ...Constitutionalism and the Rule of Law Bridging Idealism and 
Realism." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 18, no. 10 (พฤศจิกายน 2560): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ...สิทธิมนุษยชน ความรู้ฉบับพกพา." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 18 , 
no. 12 (ธันวาคม 2560): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ...Democratic Education." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 19, no. 1 
(มกราคม 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ...พลังรัก พลังอ านาจ." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 19 , no. 2 
(กุมภาพันธ์ 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ...อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย." จดหมายข่าวสถาบัน
พระปกเกล้า 19, no. 3 (มีนาคม 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ... The Politics of Bureaucracy." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 19, 
no. 4 (เมษายน 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ... Making Reform Happen: Lessons from OECD Countries." จดหมาย
ข่าวสถาบันพระปกเกล้า 19, no. 5 (พฤษภาคม 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ... How Democracy Ends." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 19, no. 6 
(มิถุนายน 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ....การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7: ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ พร้อมคุณธรรม" 
จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า 19, no. 7 (กรกฎาคม 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ...กฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา." จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกลา้ 19, no. 8 
(สิงหาคม 2561): 12. 

- เอกวีร์ มีสุข. "ช้ันหนังสือ.... KPI YEARBOOK 2561: โฟกัสรัฐธรรมนูญ" จดหมายข่าวสถาบัน
พระปกเกล้า 19, no. 9 (กันยายน 2561): 12. 
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7. ผลงานในลักษณะอ่ืน 
- เอกวีร์ มีสุข, และ สิรภพ ยุวะสุต. "สรุปสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการสร้างสรรค์ความรู้: กุญแจสู่

สังคมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล." กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2560. 
- การจัดท าประเด็นข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ เพื่อกลั่นกรองและผลักดันเป็นข้อเสนอนโยบายด้าน

ผู้สูงอายุต่อสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ เสนอต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตามหนังสือที่ พม 0403/ว 13100  ลงวันที่ พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความ
ร่วมมือเสนอประเด็นข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ 

 
 

8. ผลงานในฐานะบรรณาธิการ 
- ธีรพรรณ ใจมั่น (บรรณาธิการ). ชีวิตหนึ่ง...เพื่อบ้านเมอืง หนังสือรวมบทความเพื่อเป็นเกียรติแก่

ศาสตราจารย์วุฒสิาร ตันไชยเนื่องในวาระอายุครบ 60 ป.ี กรุงเทพมหานคร: ซัน แพคเก็จจิ้ง, 2561. 
- Kokpol, Oratai, Lertporn Udompong, Teeraphan Jaiman, and Aekkawee Meesuk. "The 

Agile Project under Jica-Kpi Collaboration: Preliminary Report." edited by Aekkawee 
Meesuk. Bangkok: King Prajadhipok's Institute, 2017. 

- Kokpol, Oratai, Lertporn Udompong, Teeraphan Jaiman, Aekkawee Meesuk, 
Naruemon Intaraluk, and Nattakarn Sukolratanametee. "The Agile Project under Jica-
Kpi Collaboration: Second Progress Report." edited by Aekkawee Meesuk. Bangkok: 
King Prajadhipok's Institute, 2018. 

 
9. การบริการวิชาการ 
ก. การเป็นอาจารย์พิเศษ 
- อาจารย์พเิศษรายวิชา 67714359 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน หลกัสตูรรฐั

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(บรรยายระหว่างวันที่ 11 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)  

ข. การเป็นวิทยากรกระบวนการ 
- วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบั

นักบรหิารระดับสูง (ปปร.21) สถาบันพระปกเกล้า 
- วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบั

นักบรหิารระดับสูง (ปปร.22) สถาบันพระปกเกล้า 
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- วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในเวทีปรกึษาสาธารณะ (Public Consultation) เรื่องการแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้กบั คณะอนุกรรมการ
ด าเนินการประชาพจิารณ์พจิารณา (ร่าง) พระราชบญัญัตหิลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ
..... วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 

- วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในการสมัมนารบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนและผูเ้กี่ยวข้องใน
การปฏิรปูประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ใหก้ับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระ
บวนการยุติธรรม (ต ารวจ) วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 

- วิทยากรในการจัดการประชุมรบัฟังความคิดเห็นการปฏิรปูระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่จัด
โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. การสัมภาษณ์รายการวิทยุรัฐสภา “มุ่งสูป่ระชาธปิไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” 87.5 MHz 
- วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “เศรษฐศาสตร์สัญชาตญาณสัตว์ (Animal Spirits: 

How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global 
Capitalism)” 

- วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ประชาธิปไตยและการเสี่ยงดวง” 
- วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “ความ(ไม่)เท่าเทียม (The Spirit Level: Why 

Equality is Better for Everyone)” 
- วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ให้สมัภาษณ์ประเด็น “การแก้ไขกฎหมายบัตรทอง” 
- วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ทอ้งถ่ินไร้พุง” 
- วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “เศรษฐกจิติดขัด (The Gridlock Economy: How 

Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives)” 
- วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “สมการคอรร์ปัช่ัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ใน

สังคมไทย” 
- วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ” 
- วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ความท้าทายที่ 5: ยุทธศาสตร์ชาติกับ

อนาคตประเทศไทย” 
- วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “กลางใจราษฎร์: 6 ทศวรรษแห่งการทรงงาน” 
- วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “สทิธิมนษุยชน: ความรู้ฉบับพกพา” 
- วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “อินเทอร์เนตแห่งสรรพสิง่ (Internet of thing)” 
- วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 รีวิวหนังสือ “มองโลกอย่างฉลาดด้วยเศรษฐศาสตร์โครตพิลกึ” 
- วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสอื “Corruption คอร์รปัชันในสังคมสีเทา” 
- วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสอื “Power and Love : พลังรกั พลังอ านาจ” 
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- วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสอื “ชาญชรา ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปญัญา” 
- วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 ให้สัมภาษณ์ประเด็น “สรปุผลการรบัฟังความเห็นต่อการจัดท า

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข” 
- วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง 165 เกร็ดสถิติจากฮาเวิร์ดที่จะท าให้คุณอ่านเกม

ขาดเรื่องธุรกิจ 
- วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือเรื่อง ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม 
- วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือเรื่อง รเีลิร์นน่ิง จากเรียนรู้ สู่เรียนคิด 
- วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ เรือ่ง โลกาภิวัฒน์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ เรือ่ง การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ 
- วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ เรือ่งความเปน็ส่วนตัว ความรู้ฉบับพกพา 
- วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ให้สัมภาษณ์ประเด็น “หลากความเห็นต่อการปฏิรูประบบ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพในประเทศไทย” 
- วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : อย่าคิดถึงช้าง 
- วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : ความเหลือ่มล้ าแนวราบ ต้นก าเนินความรุนแรง 
- วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : สังคมสูงวัย กับผลกระทบทางเศรษฐกจิสงัคม 
- วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : ผูสู้งอายุในสังคมจีน การจัดสวัสดกิาร ต้นแบบการ

ดูแลและกจิกรรมทางสังคม 
- วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : วัฒนธรรมองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย 

และปจัจัยก าหนดความส าเรจ็ทางวัฒนธรรม 
- วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : เสรีภาพในการพูด: ความรู้ฉบบัพกพา 
- วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา 
- วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ : การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7: ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ 

พร้อมคุณธรรม 
- วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “KPI YEARBOOK 2561 โฟกัสรัฐธรรมนูญ” 
- วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “โครงการวิจยัจิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น: 40 

ปีนับจาก 14 ตุลา 2516” 
- วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 ให้สัมภาษณ์ประเด็น “จริยธรรมและความซื่อตรงทางการเมอืง: 

บทเรียนและประสบการณ์จากการเมืองอเมริกัน” 
- วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “ชนะสบิทิศ การบริหารท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศ” 

- วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใน

ประเทศไทยและอินโดนีเซีย น าไปสู่การพฒันาพรรคการเมอืงหรือคอรร์ัปช่ัน” 
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- วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การเมืองในกระบวนการเลือกผู้พิพากษา
ศาลสูงสุดแหง่สหรฐัอเมริกา” 

- วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “การก าหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้
ปัญญาเชิงปฏิบัต”ิ 

- วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “โลกที่คิดว่าคุ้นเคย ความคิดทางการเมืองไทย สมัย
กรุงศรีอยุธยา” 

- วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “เพิม่พลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย” 
- วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสือ “การปฏิวัติครั้งทีส่าม สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภายใต้ผู้น า

ตลอดกาล สี จิ้นผงิ” 

- วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสอื “เลือดสีน้ าเงนิ ซ้ายไม่จรงิ ขวาไม่แท้ และ

ประชาธิปไตยในอุดมคติ” 

- วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 รีวิวหนังสอื “การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6” 


