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ปรับปรุงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

ประวัติผลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ สินเดชารักษ์) 
 

ชื่อ-นามสกุล   ธีระ สินเดชารักษ์ 
ตําแหน่งวิชาการ  อาจารย์ประจ า (วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2544) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วันที่แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554) 
ตําแหน่งบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
   (วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 1 มกราคม พ.ศ.2555 - 30 เมษายน พ.ศ.2555) 
   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
   (วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

(วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 13 มีนาคม พ.ศ.2557 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
(วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2559) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน) 

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 2613 3333   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 
   0 2696 5800   (ศูนย์รังสิต) 
โทรศัพท์มือถือ   08 1001 9392 
โทรสาร   0 2224 9427  (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 
   0 2696 5812   (ศูนย์รังสิต) 
E-mail:   teera.sd@gmail.com, tera@tu.ac.th, sd.teera@yahoo.com  
 
ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สําเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาเอก (ประชากรศาสตร์) Ph.D. 
International Ph.D. Program in Demography 

2551 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริญญาโท (สถิติประยุกต)์ M.S. 
Master of Science (Applied Statistics) 

2543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี (สถิติ) B.Sc. 
Bachelor of Science (Statistics) 

2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ความสนใจทางวิชาการ 
1. ประชากรศาสตร์สังคม 
2. สวัสดิการสังคม 
3. สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม/การวิจัยเชิงปริมาณ/การวิจัยเชิงส ารวจ 
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รายวิชาที่สอน 
ระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 
 สว.216 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา วิชาบังคับ 
 สว.331 ประชากรศาสตร ์      วิชาบังคับเน้นหนัก 
 สว.413 การวิจัยแบบส ารวจ      วิชาเลือก 
 สม.419 การศึกษารายบุคคล      วิชาบังคับ 
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) 
 สว.217 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 1    วิชาบังคับ 
 สว.218 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 2    วิชาบังคับ 
 สว.317 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 3    วิชาบังคับเลือก 
 สม.313 คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจยัทางสังคม   วิชาบังคับ 
 สม.411 การออกแบบการวิจัยและการจัดการโครงการวิจัย   วิชาบังคับเลือก 
 สม.418 ภาคนิพนธ์ 2      วิชาบังคับ 
 สม.422 กระบวนการประชามต ิ     วิชาบังคับเลือก 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สาขาสังคมวทิยา) 
 สว.503 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวจิัยทางสังคมวิทยา   วิชาพื้นฐาน 
 สว.612 สถิติส าหรับการวิจยัทางสงัคมวิทยา    วิชาบังคับ 
 สว.712 สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิยัทางสังคมวิทยา    วิชาเลือก 
 สว.760 การศึกษาหัวข้อพิเศษ     วิชาเลือก 
 สว.762 สัมมนาทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา   วิชาเลือก 
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) 
 สม.604 สถิติเพื่อการวจิัยทางสังคม     วิชาบังคับ 
 สม.621 การสร้างเครื่องมือวัด      วิชาเลือก 
 สม.622 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคม    วิชาเลือก 
 สม.623 วิธีวิทยาวิจัยเชิงส ารวจ     วิชาเลือก 
 สม.627 สัมมนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย    วิชาเลือก 
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ผลงานวิจัย 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนนุ 
1 2548 ผลกระทบทางสังคม กรณีโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางตะวันตก เส้นที่ 3, สถาบันไทยคดีศึกษา 
นักวิจัย 4 เดือน 3,000,000 

2 2549 การศึกษาติดตามผลบัณฑิตคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา รุ่นปีการศึกษา 2545, โครงการวิจัยสถาบัน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 40,000 

3 2550 การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือวิเคราะห์ความยากจนและ
สถานการณ์ความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, 
ส านักเลขานายกรัฐมนตร ี

นักวิจัย 3 เดือน 200,000 

4 2551 โครงการบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10, ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

นักวิจัย 9 เดือน 1,000,000 

5 2551 แบบแผนและแนวโน้มการขอรับสิทธิประโยชนข์อง
ผู้ประกันตนภายใต้กองทุนประกนัสังคม, ส านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

นักวิจัย 9 เดือน 450,000 

6 2551 Study of Health Security in Thailand: Case 
Study in KDSS, Ph.D. Dissertation, Institute for 
Population and Social Research, Mahidol 
University 

Ph.D.Student - - 

7 2552 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑติและบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2547) ภาคภาษาไทย 4 ปี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

นักวิจัย 4 เดือน 100,000 

8 2552 
 

ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวต่อการมีคู่ครองในอุดม
คติ, ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 100,000 

9 2554 การพัฒนาอุตสาหกรรมในจีนและการปรับตัวภาคชนบท: 
บทเรียนสําหรับประเทศไทย, โครงการ “ชนบทศึกษาใน
จีน”, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 1,058,700 

10 2553 ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงวัย, 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ให้สมดลุ, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 457,000 

11 2554 การจัดทําฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs รายกลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่ม ๆ ละ 2 จังหวัด (36 จังหวัด), ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ที่ปรึกษา
โครงการ 

5 เดือน - 

12 2554 โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

9 เดือน 998,800 

13 2555 โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนม่าร์
, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
 

นักวิจัย 6 เดือน 1,207,000 
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนนุ 
14 2555 โครงการจัดทําสื่อการเรียนรู้ MRA Learning, กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา  
นักวิจัย 6 เดือน 500,000 

15 2556 โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของ
โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space 
Krenovation Park : SKP), ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 100 วัน 400,000 

16 2556 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้
โครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ คร้ังท่ี 
1, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

210 วัน 800,000 

17 2556 โครงการการจัดทําสื่อเพ่ือความเข้าใจเร่ือง “การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์”, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

6 เดือน 400,000 

18 2556 โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเชื่อมโยง
เครือข่ายในระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ 1) , 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 1,600,000 

19 2556 โครงการสํารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความ
คาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อ
การดําเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ปี 2556, การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถิต ิ

6 เดือน 5,000,009 

20 2556 ผู้สูงอายุในสังคมจนี: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล 
และกจิกรรมทางสังคม, โครงการ “จีนศึกษา”, ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย  

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 1,470,990 

21 2556 งานเปิดตัวโครงการ Thailand Tourism Explorer 
(TTS), กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

Organizer 3 เดือน 200,000 

22 2557 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้
โครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ, 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 600,000 

23 2557 โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเชื่อมโยง
เครือข่ายในระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ 2) , 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

6 เดือน 820,000 

24 2557 โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 2,800,000 

25 2557 โครงการสํารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ความภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ต่อการดําเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
ปี 2557, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถิต ิ

8 เดือน 10,600,000 
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนนุ 
26 2557 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการวางแผนพัฒนาคณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยุติการด าเนินการ) 
ทีป่รึกษา
โครงการ 

12 เดือน 500,000 

27 2557 พัฒนาเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 1 และ
ขยายพ้ืนที่กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2 ใน
พ้ืนที่พิเศษ 4, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

3 เดือน 950,000 

28 2558 โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 2) องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 10,700,000 

29 2558 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้
โครงการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 750,000 

30 2558 การรับรู้ บทบาท หน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมจากผู้มีส่วนได้เสีย, ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 400,000 

31 2558 โครงการสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต่อการดําเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
ประจําปี 2558, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

นักวิจัย 
ด้านสถิต ิ

7 เดือน 4,750,000 

32 2558 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยธรรมศาสตร์ เพ่ือ
ธรรมศาสตร์, กองทุนเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา, สมาคม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 500,000 

33 2558 โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมในสังคม, กองทุน
วิจัย ทุนวิจัยประเภททั่วไป มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 300,000 

34 2558 โครงการศึกษาการรับรู้ด้าน Low Carbon Tourism 
ของนักท่องเที่ยวท่ีเลือกพักในโรงแรมที่พักภาคีเครือข่าย
ของ อพท., องค์การบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

105 วัน 1,300,000 

35 2558 โครงการการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

1 เดือน - 

36 2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 
(ออนไลน์) นานาชาติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
กองทุนวิจัย ทุนวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

นักวิจัย 12 เดือน 100,000 

37 2558 โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 3) องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 
 
 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 8,200,000 
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนนุ 
38 2558 โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเท่ียวในพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

7 เดือน 2,800,000 

39 2559 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อําเภอเกาะช้าง 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อยู่ระหวา่งด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

5 เดือน 3,500,000 

40 2559 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติส่วนที่ 1, 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 750,000 

41 2559 โครงการวิจัยการศึกษาเพ่ือเตรียมความ พร้อมในการใช้
พลังงานนิวเคลียร์สําหรับผลิตไฟฟ้าอย่างปลอดภัย, 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

นักวิจัย 12 เดือน 120,000 

42 2559 โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็กแว้น: ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนที่การ
กระทําผิดซํ้าซาก, ส านักงานกิจการยุติธรรม (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 500,000 

43 2559 โครงการศึกษาวิจัย พัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้วัด
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการสํารวจความ
คิดเห็นประชาชนและนกัปฏิบัติเกี่ยวกับคุณค่าของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สถาบันเพื่อการยตุิธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 4,000,0000 

44 2559 โครงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้“จิตวิญญาณของ
พ้ืนที่” (Spirit of Place) ของจงัหวัดสุโขทัย : มรดก
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism), กองทุนสนับสนุน
งานวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

นักวิจัย 6 เดือน 300,000 

 
ตํารา/หนังสือหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 
1 2551 เอกสารประกอบการสอน: สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางสังคม 
2 2558 ตํารา: สถิติประยุกต:์ ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
3 2558 ผู้สูงอายุจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกจิกรรมทางสังคม, ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  
4 2558 ตํารา: คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําหรับการวิจัยทางสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการ) 
5 2558 สื่อสารสอน: CIA-คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางสังคม  
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บทความวิชาการ / บทความวิจัย 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 
1 2547 การวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของคนไทย: ข้อมลูทะเบียนราษฎร ป ีพ.ศ.2547, บทความการ

ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งประเทศไทย  
2 2548 ความเหมือนที่แตกต่างของคําศัพท์ในการสํามะโนประชากร 5 คร้ังหลังสุด, วารสารไทยคดี

ศึกษา 
3 2550 บํานาญชราภาพ: ปัญหาในอนาคตของกองทุนประกนัสังคม, บทความการประชุมวิชาการ

ประชากรศาสตร์แห่งประเทศไทย 
4 2553 Factors Determining Having Secondary Health Insurance in Thailand, Journal 

of Population and Social Research  
5 2553 ทุนทางสังคมในประเทศไทย, การสัมมนาเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 4, คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
6 2554 Chinese Rural in Globalization: Effects and Adaptations from Industrialization, 

The International Journal of East Asia Studies 
7 2555 แรงงานนอกระบบไทย: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ?, บทความตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติชื่อ “ธรรมศาสตร์วิจัย” 
8 2555 ท่องเท่ียวสร้างสรรค์: เคร่ืองมือสําคัญนําไปสู่ชุมชนยั่งยนื, บทความตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาตช่ืิอ “ธรรมศาสตร์วิจัย” 
9 2555 Industrialization in China: Lessons for Thailand, บทความตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชื่อ “The “1” Thai-Chinese Strategic Research 
Seminar” (24-26 August 2012)  

10 2556 การผ่าคลอด: การคลอดท่ีเราควรเลือกจริงหรือ?,  โครงการประชมุวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2556 ครั้งท่ี 3 หัวข้อ  “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันท่ี   9-10 พฤษภาคม 2556  
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

11 2556 Creative Tourism: Perception of Tourists, the Availability of Ownership and 
Possibility of Creative Tourism in Thailand, IACSS 2013 INTERNATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE  
ON SOCIAL SCIENCES, 27-28 July, 2013 Istanbul, Turkey 

12 2557 วัยรุ่น: ความหลากหลายในช่วงชีวิตหนึ่ง, วารสารธรรมศาสตร์ ปทีี่ 33 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน) พ.ศ.2557 

13 2557 Creative Tourism in Thailand: Problems and Obstacles Case Studies of 
Ceramic and Cotton Quilt Making, ICOT 2014  
INTERNATIONAL CONFERENCE OF TOURISM, 25-28 June, 2014 Da Lian, China 

14 2558 ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวต่อการมีคู่ครองในอุดมคติ, วารสารประชากรและสังคม, 
มหาวิทยาลยัมหิดล (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

15 2558 ผู้สูงอายุในสังคมจนี: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม, วารสาร
ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2558) 

16 2558 Creative Tourism Achievement in Thailand: Evaluated by Experts and 
Tourists, IACSS 2015 INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE  
ON SOCIAL SCIENCES, 25-26 July, 2015 Istanbul, Turkey  
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 
17 2558 การวิจัยเชิงสํารวจ“ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายของ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”, วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

18 2558 แรงงานนอกระบบไทย: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ?, วารสารประชากรและสังคม 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

19 2558 Creative Tourism Achievement in Thailand: Evaluated by Experts and 
Tourists, Thammasat Review  

20 2558 ผลสัมฤทธิ์ (เบื้องต้น) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยผ่านกรรมการและ
นักท่องเท่ียว, วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

21 2559 มิติทางสังคมและวัฒนธรรม: นักลงทุนไทยควรรู้ก่อนการลงทุนในเมียนมาร์, Thammasat 
Review (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

22 2559 ความเป็นธรรมทางสังคม: ความพยายามชี้วัดและวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข, วารสารธรรมศาสตร์ 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

23 2559 Economic Impact of Tourism within the Designated Area for Sustainable 
Tourism in Thailand Case Study in Designated Area of Thailand, Thammasat 
Review (On process) 

24 2559 Low Carbon Tourism in Thailand: Perception and Attitude of Tourists Who 
Stay in the Hotel that Cooperate with Designated Area for Sustainable 
Tourism Administration (DASTA), วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (On 
process) 

 
รางวัล และทุนที่ได้รับ 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ทุนที่ได้รับ 
1 2544-2545 ทุนราชกรีฑาสโมสร  
2 2547-2549 The Wellcome Trust Scholarship, England 
3 2550-2551 ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล 
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งานด้านบริหารหรืองานด้านอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย (ปริมาณเวลาที่ต้องใช้ต่อสัปดาห์ 3-9 ชม.) 

ลําดับที ่ เดือน/ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 
1 2552-2553 หัวหน้าคณะท างานยกร่างหลักสูตรปริญญาโท 

สาขาการวิจยัทางสังคม 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2 2552-2554 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตธัญบรุ ี

3 2552-2553 ผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสถติิ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตธัญบรุ ี

4 2553-2553 รษก.ผู้อ านวยการโครงการปรญิญาตรี สาขาการ
วิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5 2553-2555 กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6 2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อพัฒนาดัชนีทุนทาง
สังคม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

7 2553-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

8 2553-ปัจจุบัน กองบรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีปญัญาวิวัฒน์, สถาบันเทคโนโลยี
ปัญญาวิวัฒน์ 

9 2554 ที่ปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย บริษัท AR Research จ ากัดในเครือ Advanced 
Research Group 

10 2555 รองคณบดฝี่ายวางแผน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

11 2555-2556 รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12 2555-2558 กรรมการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13 2555-2556 ประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

14 2555-ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านคลังข้อมูล ศูนย์เรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมาร ีสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

15 2555 กรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

16 2555-2556 ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

17 2556 ประธานคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมด้านนันทนาการ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

18 2557-ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

19 2557-ปัจจุบัน กรรมการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ลําดับที ่ เดือน/ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 
20 14/3/2557-

6/2/2558 
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝา่ยวิจัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
21 2557 ประธานคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ใน

การจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาสังคมวิทยา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

22 7/2/2558-
ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝา่ยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

23 2558 ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ปริญญาโท สาขาการวิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

24 2558 กรรมการประจ าสถาบัน สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

25 2558 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญา
โท สาขาการวิจยัทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

26 2558  คณะท างานรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ตําแหน่ง หน่วยงาน 
ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

1 2543-2544 นักวิชาการสถิต ิ ศูนย์โรคหัวใจฯ โรงพยาบาลศริิราช 
2 2543-2544 Network Admin. บริษัท SC Asset จ ากัด 
3 2544-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

บริหารงานขาย 
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิกส์ จ ากัด 

4 2547-2548 นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
5 2548-2549 นักวิจัย สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
6 2549-2550 Chief of Business 

Intelligence 
บริษัท Total Access Communication จ ากัด (มหาชน) 

7 2550-2551 Special Project 
Manager 

บริษัท Med-sure Service จ ากัด 

8 2551-2552 Data Miner บริษัท V-Smart จ ากัด 
9 2551-2552 นักวิจัย สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อาจารย์พิเศษ 
1 2545-2546 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน” 

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 2546-2547 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติธุรกิจ” 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
3 1/2551 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพ่ืองานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 
4 2/2251 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติพ้ืนฐาน 1” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ตําแหน่ง หน่วยงาน 
5 1/2552 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพ่ืองานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 
6 2/2552 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “ทฤษฎีสถิติ 3” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 
7 1/2253 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติทั่วไป” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 
8 1/2553 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพ่ืองานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 
9 2/2553 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเชิงอนมุาน 2” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 
10 1/2554, 

1/2555 
อาจารย์พิเศษ สอนเนื้อหา “การสร้างแบบสอบถาม” 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโลโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

11 2/2554 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเชิงอนมุาน 2” 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบรุี 

12 2/2554 อาจารย์พิเศษ สอนเนื้อหา “การสร้างเคร่ืองมือวัด” 
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

13 2/2556 อาจารย์พิเศษ สอนเนื้อหา “Item Response Theory” วิชา Quantitative 
Research Method 1 หลักสตูรปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ 
1 2551 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัย” ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ส านักงานสถติิ

แห่งชาติ 
2 2552 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัย” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3 2553 วิทยากร เรื่อง “สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางสังคม” ศูนย์การเรียนรู้การ

วิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
4 2553 วิทยากร เรื่อง “ประเภทและวิธีการสุ่มตัวอย่าง” ศูนย์การเรียนรู้การวิจยั 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
5 2553 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ความผันแปรหลายตัวแปรตาม” ศูนย์การเรียนรู้

การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
6 2553 วิทยากร เรื่อง “การอ่านและการตีความหมายของผลการวิเคราะห์แบบจัด

กลุ่ม” ศูนย์การเรยีนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

7 2553 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย” ศูนย์การเรียนรูก้าร
วิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

8 2553 วิทยากร เรื่อง “การเสนอรายงานผลการวิจัยเชิงปริมาณ” ศูนย์การเรียนรู้การ
วิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

9 2553 
 

วิทยากร เรื่อง “Research Design” Thailand Research Expo 2010, 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

10 2553 
 

วิทยากร เรื่อง “สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์”, 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ตําแหน่ง หน่วยงาน 
11 20/10/2553 

 
วิทยากร เรื่อง “โครงสร้างการเขียนงานทบทวนวรรณกรรมที่ดีสําหรับการ

วิจัยเชิงคุณภาพ”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

12 20/10/2553 
 

วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมและบริบทท่ีต้องการศึกษา
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

13 17/11/2553 
 

วิทยากร เรื่อง “การแจกแจงความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน”, ศูนย์การเรียนรู้การวจิัย ส านักงานคณะกรรมการการวจิัย
แห่งชาติ (วช.) 

14 1/12/2553 
 

วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์จัดกลุ่ม”, ศนูย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

15 24/2/2554 
 

วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการประชุมระดมสมองสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ”, 
ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

16 29/6/2554 
 

วิทยากร เรื่อง “การวิจัยเชิงทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  

17 19/9/2554 วิทยากร เรื่อง “การเขียนข้อเสนอในการวิจัย”, คณะศลิปศาสตร์ สาขา
ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

18 20/6/2555 วิทยากร เรื่อง “การสร้างเคร่ืองมือวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูล”, ศูนย์การ
เรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

19 25/9/2555 วิทยากร เรื่อง “วิวัฒนาการการพัฒนาอุตสาหกรรมของจนี: บทเรียนต่อ
ประเทศไทย” สัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไ์ทย-จีน ครั้งท่ี 1 โรงแรม
บางกอกคอนเวนช่ันเซนเตอร์ กทม. 

20 12/5/2556 วิทยากร เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมลูในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา” โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบตัิที่ดีด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21 17/6/2556 วิทยากร เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์หรือนําเสนอในงาน
วิชาการระดับนานาชาติ”มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี

22 21/8/2556 วิทยากร เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา”, คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

23 17/7/2557 วิทยากร เรื่อง “การเขียนโครงการและการจัดทํางบประมาณ”, คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 20/7/2558 วิทยากร เรื่อง “ปฏิบัติการวิจัยด้วยสถิติ”, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

25 8/7/2559 วิทยากร เรื่อง “การกําหนดกลุม่ตัวอย่างในการสํารวจและการทดสอบ
แบบสอบถามด้วย Cronbach’s Alpha” คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

Evidence/จม.เชิญเป็นวิทยากร%20คณะพาณิชย์%20080759.pdf

