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วิสัยทศัน์ 

คณะก้าวนําทางวิชาการ มีบทบาทสร้างสรรคใ์นสาธารณะ และเข้าสูค่วามเป็นนานาชาติ 

 

นโยบาย 

 

1. การเรียนการสอน 

1.1 ระดับปริญญาตรี 

โดยภาพรวม ผมจะส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีได้รู้จักแนวคิดทฤษฎี ตํารา และงานศึกษาวิจัย

พืนฐาน ร่วมสมยั และทียึดโยงกับโลกภายนอกทังในแง่ของอาชีพการงานและประเด็นสาธารณะ พร้อมกับ

สนับสนุนให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตวัเองผา่นการฝึกฝนและปฏิบติัจริงโดยเฉพาะในวิชาเกียวกบัการวิจยั   

 ในประเด็นเฉพาะ ผมจะแก้ปัญหาจํานวนเวลาคาบเรียนของหลกัสูตรภาคปกติซงึปัจจุบนัอยูที่คาบละ 

1 ชวัโมง 30 นาที สปัดาห์ละ 2 คาบ ใน 2 แนวทาง แนวทางแรกคือศกึษาความเป็นไปได้ของข้อเสนออาจารย์

ในทีประชุมประชาคมคณะทีผ่านมาทีเสนอให้รวบคาบเรียนเหลือสัปดาห์ละ 1 คาบๆ ละ 3 ชัวโมง โดย

นอกจากจะศึกษาจากการจัดการสอนของหลกัสตูรภาควิจยัของคณะทีเป็นคาบละ 3 ชวัโมงตอ่สปัดาห์อยูแ่ล้ว 

ผมจะศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคปกติของคณะอืน เช่น คณะรัฐศาสตร์ และคณะ

เศรษฐศาสตร์ ทีเป็นคาบละ 3 ชวัโมงตอ่สปัดาห์เช่นกนั สว่นแนวทางทีสองคือการจดัให้มีการเรียนการสอนใน

วนัหยดุเสาร์อาทิตย์ โดยให้นับเป็นวันละ 6 ชัวโมง ซึงจะเอือต่อวิชาทีต้องมีการฝึกฝนหรือว่าปฏิบัตินอกชัน

เรียนหรือว่าภาคสนาม อยา่งไรก็ดี ผมจะพิจารณาการปรับเปลียนเวลาคาบเรียนดงักล่าวนีอยา่งเป็นลําดบัขนั

และตามความเหมาะสม โดยอาจเริมต้นจากวิชาบงัคบัจํานวนหนึง จากนนัจึงขยายครอบคลมุวิชาเลือก  

ขณะทีในส่วนของหลักสูตรภาควิจัย ผมจะเพิมพูนความรู้และทักษะการทําวิจัยทางสังคมให้กับ

นกัศึกษาด้วยการให้นกัศกึษาได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบติัในภาคสนามมากขึน ขณะเดียวกันผมจะปรับปรุง

ระเบียบกฎเกณฑ์เกียวกบัการจ้างผู้ช่วยสอนรวมทงัผู้ เชียวชาญภายนอกให้มีความชดัเจน รอบคอบ และรัดกมุ

ยิงขนึ ทงันีโดยมีประโยชน์ของนกัศกึษาและคณะเป็นทีตงั พร้อมกนันี ผมจะจดัให้มีตวัแทนของคณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการอยู่ในคณะกรรมการปริญญาตรีหลกัสูตรภาควิจัยนอกเหนือจากตวัแทนของ
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการซึงมีอยู่แล้ว ทังนีก็เพือให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้มีส่วนในการบริหาร

หลักสตูรภาควิจยัด้วยเพราะในแง่หนึงภาควิจยัมีสถานะเป็นการให้บริการวิชาการของคณะ  

 

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

สําหรับการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา ผมจะ 1) เร่งผลกัดันงานทีกําลงัดําเนินอยู่ 2) หา

แนวทางแก้ปัญหาทีบางหลกัสูตรกําลงัประสบ และ 3) บุกเบิกทิศทางใหม ่ 

ในข้อทีหนึง ผมจะเร่งติดตามและผลักดนัการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทต่อเนืองปริญญาเอกสาขา

มานุษยวิทยา ซงึขณะนีอยูร่ะหว่างการรวบรวมคําบรรยายรายวิชาให้ครบถ้วนและการจดัทําภาคผนวกกอ่นจะ

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาระดบัคณะและมหาวิทยาลยัต่อไป ขณะทีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขา

สงัคมวิทยา ผมจะติดตามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หรือว่าจะมีแนวทางในการปรับเปลียนอย่างไร 

เช่น การปรับหลักสูตรให้มีความจําเพาะเจาะจง เช่น อาเซียนศึกษา เป็นต้น ทังนีก็ด้วยการหารือกับ

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเป็นสําคญั   

สว่นข้อทีสอง ผมจะหาแนวทางแก้ปัญหาการทีหลกัสูตรการวิจัยทางสงัคมมีจํานวนนักศึกษาลดลง

อย่างต่อเนืองซึงส่วนหนึงเป็นเพราะนกัศกึษาเห็นว่าการเรียนมีความยากมากกว่าทีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะ

ปรับจากการทําวิทยานิพนธ์เป็นการศกึษาปัญหาเฉพาะ หรือมีการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ซึงจะได้หารือกับ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไปเช่นกัน นอกจากนี ผมจะหาแนวทางให้นักศึกษาปริญญาเอกสาขา

มานุษยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการบณัฑิตศกึษาให้มากขนึ โดยอาจจะให้พวกเขาเป็น “พีเลียง” การจดั

สมัมนาบณัฑิตศกึษา หรือร่วมกันจดักิจกรรมทางวิชาการโดยการสนบัสนุนงบประมาณจากคณะ   

ในข้อทีสาม ผมจะเพิมคุณลักษณะความเป็นนานาชาติหรือว่าโลกภาษาอังกฤษให้โครงการ

บณัฑิตศึกษา เช่น การพฒันาหลกัสตูรร่วมระยะสนั การเทียบโอนหน่วยกิต และการจัดให้มีการแลกเปลียน

อาจารย์และนกัศึกษากบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ รวมทังการจดัให้มีผู้บรรยายชาวตา่งชาติในรายวิชาที

จําเป็นหรือว่าเหมาะสม เป็นต้น    

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ  

2.1 การวิจัย 

ผมจะสนับสนุนการทําวิจัยแก่อาจารย์และเจ้าหน้าทีในคณะด้วยการศึกษาแนวทางการปรับใช้

งบประมาณให้สามารถนํามาสง่เสริมงานวิจยัของบุคลากรในคณะได้เพิมขนึ นอกเหนือจากกองทุนวิจัยทีมีอยู ่

พร้อมกับสร้างฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าทีในคณะทราบอย่าง
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สมําเสมอ ขณะเดียวกันก็จะสนบัสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าทีได้ทําวิจยัร่วมกับสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ

ด้วย นอกจากนี ผมจะส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะในรูปแบบต่างๆ 

โดยเฉพาะในวารสารวิชาการทีได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเกียวข้อง   

ขณะเดียวกนัผมจะพยายามลดภาระการสอนของอาจารย์ลงเพืออาจารย์จะได้มีเวลาสําหรับการทํา

วิจัยมากขึน เช่น การควบรวมคาบเรียนเป็นสัปดาห์ละ 1 ครังๆ ละ 3 ชัวโมง และการลดความถีและความ

ซําซ้อนในการกรอกผลการปฏิบติังานของอาจารย์ เป็นต้น ขณะเดียวกันผมจะบูรณาการการวิจัยเข้ากับการ

เรียนการสอนให้มากขนึ ทังในขนัตอนของการดําเนินการวิจัยและการนําผลการวิจยัไปใช้ในการเรียนการสอน 

รวมทงัการเชือมโยงการวิจยักบัภายนอก ทังในเชิงนโยบาย ปัญหาสาธารณะ และในเชิงธุรกิจ นอกจากนี ผม

จะเร่งจัดหาเจ้าหน้าทีดแูลงานด้านวิจยัและบริการวิชาการโดยตรง  

 สว่นการบริการวิชาการผมจะพยายามให้การดําเนินกิจกรรมด้านนีตอบสนองตอ่สาธารณะและชมุชน

อย่างมีประสิทธิภาพยิงขนึโดยผา่นทางศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมยัและพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติเป็นหลกั   

 

2.2 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ผมจะสนับสนุนศนูย์ฯ ในการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สาธารณะและชุมชนตามแผนทีวางไว้ 

เช่น การจดัสมัมนาวิชาการประจําปี การจดัเสวนาในประเด็นเร่งด่วน การจดัทําดชันีความเป็นธรรมทางสงัคม 

และการหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาชุมชน เป็นต้น ขณะเดียวกันผมจะสนับสนุนให้ศูนย์ฯ จัด

ฝึกอบรมระยะสนัแก่ผู้สนใจในการทําวิจยัหรือปฏิบติัการทางวัฒนธรรมลกัษณะตา่งๆ เพิมเติมด้วย  

นอกจากนี ผมจะสนบัสนุนให้ศนูย์ฯ ทํางานวิจยัเพิมขึน โดยจะเร่งจดัจ้างเจ้าหน้าทีดแูลงานธุรการของ

ศูนย์ฯ เพือให้นักวิจัยประจําศูนย์ฯ มีเวลาในการทําวิจัยมากขึน และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหา

นกัวิจยัเพิมเติมเพือให้ศูนย์ฯ ก้าวหน้าเติบใหญ่ตอ่ไป   

 

2.3 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ผมจะเพิมบทบาทด้านการทําวิจัยรวมทงักิจกรรมวิชาการเชิงสร้างสรรค์แก่พิพิธภัณฑ์มากขึน โดยใน

สว่นของการทําวิจยัจะใช้งบประมาณสว่นทีได้รับการจดัสรรจากคณะในการนีเป็นเบืองแรกเนืองจากมีความ

คล่องตัวกว่า ในเบืองต้นผมจะสนบัสนุนให้พิพิธภณัฑ์ทําวิจยัหวัข้อเกียวกับการจัดแสดงสิงของในพิพิธภัณฑ์

เพราะสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมเกียวกับพิพิธภัณฑ์ได้โดยตรง ขณะทีในระยะต่อไปผมจะ

สนับสนุนให้พิพิธภณัฑ์สร้างความความรู้และความเชียวชาญเฉพาะด้านซึงนอกจากจะชว่ยให้พิพิธภณัฑ์เป็นที
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รู้จักและยอมรับในวงกว้างแล้ว การดําเนินการดงักลา่วยงัสามารถอาศยัเป็นช่องทางในการขอรับการสนบัสนนุ

งบประมาณจากมหาวิทยาลยัได้อีกทาง นอกจากนี ผมจะสนบัสนุนแนวปฏิบติัของพิพิธภณัฑ์ทีให้เจ้าหน้าทีเข้า

รับการอบรมหลกัสตูรทีเกียวข้องระยะสนัอยา่งน้อยปีละ 1 ครังเพือจะได้เป็นกําลงัสําคญัในการทํางานวิจยัของ

พิพิธภณัฑ์ตอ่ไปด้วย     

นอกจากนี เนืองจากมีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลยัจะจัดให้พิพิธภัณฑ์เป็นสว่นหนึงของงานด้านการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึงอาจสง่ผลให้พิพิธภณัฑ์มีสถานะหรือว่าถูกมองเป็นเพียงสถานทีจัด

แสดงสิงของสําหรับการเยียมชมของบุคคลภายนอก ในแง่นี ผมจะสนบัสนุนให้พิพิธภัณฑ์แสดงบทบาทเชิงรุก

ว่าพิพิธภัณฑ์มีสถานะเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะด้วย โดยผมจะสนับสนุนให้คณะ

ได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนจากพิพิธภณัฑ์มากขนึทงัผ่านรายวิชาและกิจกรรมนอกหลกัสตูร รวมทัง

สง่เสริมให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่เรียนรู้ของโรงเรียนและสถานศกึษาโดยเฉพาะสว่นทีอยูร่อบมหาวิทยาลยัด้วย  

ขณะเดียวกนัผมจะเร่งรัดการดําเนินการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์ตามงบประมาณทีได้รับการจัดสรร

จากมหาวิทยายาลยัและตามแบบแปลนทีได้รับการอนุมตัิจากหน่วยงานทีเกียวข้อง      

 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

เนืองจากการประกนัคณุภาพการศกึษามีความสําคญัหรือว่ามีผลต่อการทํางานของอาจารย์รวมทัง

เจ้าหน้าทีค่อนข้างมาก ขณะเดียวกนัเกณฑ์และวิธีการในการประเมินคณุภาพจํานวนหนึงยงัคงเป็นทีถกเถียง

หรือว่ายงัอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรอง ผมจึงจะเร่งติดตามว่ากระบวนการดงักล่าวอยู่ในขันตอนใด ในระยะ

เฉพาะหน้าควรจะดําเนินการอย่างไร รวมทงัจะแก้ปัญหาและจะใช้ประโยชน์ภายใต้เกณฑ์และวิธีการทีกํากับ

อยู่อยา่งไร  

ขณะเดียวกนัผมจะเร่งปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินภาระงานของอาจารย์และเจ้าหน้าทีให้สอดคล้อง

กบัความเป็นจริงและมีความเป็นธรรมมากขนึ เช่น ในสว่นของอาจารย์ผมจะพยายามเกลียภาระงานสอนให้มี

ความเท่าเทียมกันมากขึนโดยคํานึงถึงความรู้และความเชียวชาญของอาจารย์แต่ละท่านควบคู่ไปด้วย 

ขณะเดียวกนัก็จะปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินภาระงานระหว่างงานสอน งานวิจยั งานเขียน และงานบริหาร

ให้มีความเป็นธรรมมากขนึ ทงัในแงข่องเรียวแรงและเวลาทีใช้และในแงข่องผลทีเกิดขึน  

นอกจากนี  ผมจะพยายามหาแนวทางปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะในส่วนของผลการ

ปฏิบติังานของอาจารย์ ซึงในแง่หนึงก็เพือลดความถีและความซําซ้อนของการจัดทําผลการปฏิบติังานของ

อาจารย์ ขณะเดียวกนัก็เพือใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลรวมทงัจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมี

อยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ   
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4. ความเป็นนานาชาติและโลกภาษาอังกฤษ  

ในสภาวะทีโลกมีความเชือมโยงกนัมากขึนทุกขณะ ประกอบกับพนัธกิจของคณะคือการศึกษาสังคม

และวฒันธรรมทีแตกตา่งหลากหลายทังในและต่างประเทศ ผมจึงจะเร่งผลักดนัให้คณะก้าวเข้าสู่ความเป็น

นานาชาติและโลกภาษาอังกฤษเพิมมากขึน เช่น การพัฒนาหลักสูตรร่วม การแลกเปลียนอาจารย์และ

นกัศึกษา  การเทียบโอนหน่วยกิต การดําเนินโครงการวิจยั และการจดัประชุมสมัมนาร่วมกับสถาบนัการศึกษา

ตา่งประเทศ เป็นต้น ทีผ่านมาคณะได้เริมต้นดําเนินการเรืองนีกับสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวิชาการใน

ประเทศเวียดนามรวมถึงประเทศมาเลเซียไปแล้วระดบัหนึงและผมจะสานต่อในส่วนนีให้มีความชัดเจนและ

เป็นรูปธรรมยิงขนึ   

ขณะเดียวกนัผมจะสานตอ่การทดลองเปิดสอนวิชาเป็นภาษาองักฤษภายใต้หลกัสตูรภาษาไทยทีมีอยู่ 

พร้อมกบัประเมินว่าคณะมีศกัยภาพและความพร้อมทงัในแงข่องบุคลากรและทรัพยากรทีจําเป็นประเภทอืน

มากน้อยเพียงใดในการเปิดหลกัสตูรภาษาอังกฤษในอนาคต พร้อมกันนีผมจะจัดให้มีเว็บไซต์ของคณะภาค

ภาษาองักฤษควบคู่ไปด้วยเพือว่าคนต่างชาติทีใช้ภาษาองักฤษจะได้สามารถเข้ามาสืบหาข้อมลูเกียวกับคณะ

ผา่นช่องทางนีได้อีกทาง       

นอกจากนี ผมจะพฒันาให้คณะเป็นแกนกลางของสาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศ

ไทยในบริบทนานาชาติ เริมจากการสนบัสนุนให้คณะเป็นองค์กรหลกัในการจดัประชุมนานาชาติของสหภาพ

มานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยานานาชาติ (International Union of Anthropological and Ethnological 

Sciences, IUAES) ครังที 19 ในปี พ.ศ. 2558 ซึงคาดว่าจะมีนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา รวมทัง

นกัวิชาการสาขาอืนทีเกียวข้องและสนใจจากทวัโลกเข้าร่วมประมาณ 300 คน และเนืองจากคณะจะมีอายคุรบ 

50 ปีในปี พ.ศ. 2558 ผมจึงจะผนวกให้การประชุมนานาชาตินีเป็นสว่นหนึงของกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปี

ของคณะด้วย    

 

5. การนักศึกษา 

เนืองจากในการประชุมประชาคมคณะทีผา่นมาได้มีตวัแทนนกัศกึษาเสนอปัญหาและความต้องการ

ของพวกเขาจํานวนหนึง ซึงผมเห็นว่ามีความสําคญัและจะได้นํามาพิจารณาในการดําเนินการต่อไป เช่น ใน

สว่นของการขาดพืนทีทํากิจกรรมร่วมกันทังในเชิงสันทนาการและในเชิงการศึกษา โดยในส่วนของพืนทีทํา

กิจกรรมเชิงสนัทนาการ ผมจะเร่งให้มีการปรับปรุงลานม้าหินพร้อมกบัจดัให้มีหลงัคาและเวทีขนาดยอ่มสาํหรับ

ใช้ในการแสดงหรือประกอบกิจกรรมอืนๆ นอกจากนี ผมจะหาแนวทางให้นกัศกึษาทีไมไ่ด้อยูใ่นคณะกรรมการ
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นกัศึกษาของคณะได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในห้องคณะกรรมการนกัศึกษาด้วย ขณะทีในส่วนของพืนทีทํากิจกรรม

เชิงการศึกษา ผมจะพิจารณาปรับปรุงห้อง 102 สําหรับการนี ซึงการปรับปรุงลานม้าหินและห้อง 102 สามารถ

ดําเนินการได้โดยอาศัยงบประมาณจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมนักศึกษาซึงมีอยู่จํานวนหนึงและสามารถ

นํามาใช้เพือการนีได้   

นอกจากนี ผมจะพิจารณาการอุดหนุนงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมนกัศึกษาซึงมีการกระจกุตวั

หรือว่าซําซ้อนระดบัหนึง เช่น กิจกรรมคา่ย ว่าควรจะวางหลกัเกณฑ์หรือแนวทางอย่างไรเพือไม่ให้เกิดความ

ซําซ้อน หรือกิจกรรมบางประเภท เช่น ทศันศึกษา ว่าคุ้มประโยชน์หรือไม่เพียงใด ขณะเดียวกันผมจะกระตุ้น

และสนับสนุนให้นักศึกษาทีไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการนักศึกษาเสนอโครงการเพือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากคณะรวมทงัมหาวิทยาลยัในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  

พร้อมกนันีผมจะหาทางให้นักศกึษามีความรู้สกึผูกพนัหรือว่าเป็นสว่นหนึงของคณะมากขึน เช่น การ

พฒันาเครือข่ายความสมัพนัธ์จําพวกกลุ่มโต๊ะให้ขนึมาสูร่ะดบัคณะ รวมทงัการสนบัสนุนให้นกัศึกษาเป็นกําลงั

หลักในการจดักิจกรรมเชือมความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา อาจารย์ และเจ้าหน้าทีภายในคณะ โดยอาจอยูใ่น

รูปการแขง่กีฬา กิจกรรมสนัทนาการ และกิจกรรมรืนเริงตา่งๆ เป็นต้น     

นอกจากนี ผมจะสง่เสริมให้นกัศึกษาจัดกิจกรรมเชิงวิชาการมากขึน โดยนอกจากกิจกรรมเชิงวิชาการ

ทีนกัศกึษาเคยทํามาควบคู่ไปกับการแข่งกีฬาระหว่างนักศึกษาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลยั

ตา่งๆ ผมจะสนบัสนุนให้นักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทีคณะจดั เช่น งานสมัมนาวิชาการประจําปีของศนูย์

ศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยอาจจะให้นักศึกษาพฒันารายงานในชันเรียนเป็นบทความเข้าร่วม

ประกวดหรือพฒันาเป็นการนําเสนอในรูปโปสเตอร์ เป็นต้น      

 

6. บุคลากร 

6.1 อาจารย์ 

นอกเหนือจากทีกล่าวบ้างแล้วในหัวข้อข้างต้น ในประเด็นของอาจารย์ผมจะเร่งหาทางเพิมจํานวน

อาจารย์ให้พอเพียงกบัภาระงานและจํานวนนกัศกึษา และจะกระจายภาระงานสอนให้สอดคล้องกับความรู้

ความเชียวชาญของอาจารย์แตล่ะท่านและอยา่งเท่าเทียม นอกจากนี กรณีมีความจําเป็นและเหมาะสมผมจะ

พิจารณาให้อาจารย์ทีเกษียณอายุราชการมาช่วยอีกทาง  

พร้อมกนันีผมจะสนับสนุนอาจารย์ทีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทให้ศึกษาตอ่ระดบัปริญญาเอก 

สนับสนุนให้อาจารย์ได้แลกเปลียนและดําเนินโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ส่งเสริม

การทําวิจยัและสนบัสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะในวารสารทาง
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วิชาการทีได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเกียวข้อง ขณะเดียวกนัก็จะพยายามทําให้กิจกรรมบริการวิชาการแก่

สาธารณะของอาจารย์สามารถถกูนบัรวมเป็นสว่นหนึงของการปฏิบติังานได้ด้วย     

 

6.2 เจ้าหน้าท ี

ผมจะติดตามเรืองการขออตัราเจ้าหน้าทีเพิมเติมให้สอดคล้องกบัภาระงานทีเพิมขึน โดยเฉพาะอย่าง

ยิงคือการเร่งจดัจ้างเจ้าหน้าทีบริหารงานทวัไปฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้งบประมาณกองทุนวิจัยของ

คณะ ขณะเดียวกันก็จะกระจายภาระงานในกลุ่มเจ้าหน้าทีทีมีอยูใ่ห้มีความเท่าเทียม ชดัเจน และสอดคล้องกบั

โครงสร้างการบริหาร รวมทงัให้มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าทีทีมีลกัษณะงานเกียวข้องหรือคล้ายคลงึ

กนัให้สามารถทดแทนกันได้กรณีคนใดคนหนึงไมส่ามารถปฏิบติัหน้าทีได้  

นอกจากนี ผมจะพิจารณาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาเลือนขันเงินเดือน

เจ้าหน้าทีให้เหมาะสมและเป็นธรรมมากขึน รวมทังเพิมช่องทางในการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที เช่น ให้

ครอบคลุมสมาชิกในครอบครัว พร้อมกับเสริมสร้างบรรยากาศทีดีในหมู่เพือนร่วมงาน เช่น การจัดหาห้อง

สําหรับการพดูคยุและรับประทานอาหารให้กับเจ้าหน้าที และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีกับอาจารย์

ผา่นทางกิจกรรมสนัทนาการหรือว่ากิจกรรมรืนเริงตา่งๆ เป็นต้น    

 

7. อาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ  

ผมจะศึกษาแนวทางใช้ประโยชน์จากอาคารและสถานทีทังที รังสิตและท่าพระจันทร์ให้เต็ม

ประสิทธิภาพโดยให้มีความสอดคล้องเชือมโยงกนัในภาพรวมและตอบสนองความต้องการเฉพาะ  

ในสว่นของอาคารทีรังสิต ผมจะพิจารณาปรับห้อง 102 ให้เป็นห้องกิจกรรมเชิงการศึกษาของนกัศกึษา 

โดยให้มีความเชือมโยงกบัห้องคอมพิวเตอร์และห้องคณะกรรมการนักศึกษาทีอยู่ติดกัน รวมทังปรับปรุงภูมิ

ทศัน์ลานม้าหินให้แลดสูวยงาม มีชีวิตชีวา และมีหลงัคารวมทังเวทีสําหรับการแสดงและประกอบกิจกรรมตา่งๆ 

เพือประโยชน์ของนกัศกึษา ขณะเดียวกันผมจะติดตามแผนการปรับปรุงห้องพกัอาจารย์และทางหนีไฟทีได้

ดําเนินการมาแล้วระดบัหนึง นอกจากนี ผมจะจดัหาหรือว่าสบัเปลียนห้องทียงัใช้ประโยชน์ไมเ่ต็มทีสําหรับการ

จดัทําห้องพกัรวมของเจ้าหน้าทีซงึปัจจุบนัยงัไม่มี พร้อมกันนี ผมจะศกึษาแนวทางการหารายได้จากอาคารและ

สถานทีของคณะโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์หลกัหรือว่าขดักับระเบียบการก่อสร้างและการรักษา

ความปลอดภยั เช่น การให้เช่าการติดตงัตู้ เอทีเอ็มในบริเวณอาคาร เป็นต้น    

ในสว่นของอาคารทีท่าพระจนัทร์โดยเฉพาะอาคารทีใช้ร่วมกบัคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ นอกจาก

จะพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จากชัน 4 ทังชันทีได้มาจากการแลกเปลียนแล้ว ผมจะพิจารณาแนว
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ทางการบริหารอาคารร่วมกับคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เช่น การเข้าออกอาคารของบุคลากรคณะหรือว่า

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทีคณะหรือว่าศนูย์ศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมร่วมสมยัจดั เพือจะได้สามารถนํา

ประเด็นปัญหาและความต้องการของคณะเข้าร่วมพิจารณาได้ พร้อมกนันีผมจะศกึษาแนวทางการใช้ทีทําการ

ศนูย์ฯ เป็นห้องทํางานธุรการของโครงการบณัฑิตศกึษาควบคู่ไปด้วย    
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ประวัติการศึกษา ผลงานวิชาการ และประสบการณ์การทาํงานบริหาร 

 

การศึกษา 

PhD (Anthropology), University of Washington, 2011  

Master of Arts (Anthropology), University of Washington, 2008  

สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2540 

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2539 

อกัษรศาสตรบณัฑิต (เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาเยอรมนั) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2535  

 

รางวัลวิชาการ 

Doctoral Dissertation Improvement Grant (DDIG), National Science Foundation (NSF), USA  

 

ผลงานวิชาการ 

ภาษาไทย 

2556 “การเมืองเรือง ‘เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง’ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ใน ฉัตรทิพย์ 

นาถสภุา (บก.) ด้วยรัก เล่มท ี7: แนวคิดทางสังคมและการเมือง กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์สร้างสรรค์ 

(ผู้แต่งร่วม: ชลิตา บณัฑุวงศ์)  

2556 “‘นบีต๊ะมาแกปีแน’ (นบีไมกิ่นหมาก): พิธีกรรมความเชือมลายูในกระแสการเปลียนแปลง” ใน 

กลุ่มวิจยัและพฒันา สํานกันวัตกรรมทางวัฒนธรรม กรมสง่เสริมวัฒนธรรม วิจัยวัฒนธรรมครังที 3 

การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ กรุงเทพฯ: กรมสง่เสริมวัฒนธรรม  

2556 “คืนนีไม่มี ‘ดังดุท’: อํานาจเหนือชีวิตและการต่อรองของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้” ใน นาวาเอกวชิรพร วงศ์นครสว่าง (บก.) งานประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ-

ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหดิล ครังท ี16 ความมันคงรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของ

ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพฯ: สมสริิพริน

ติง  

2552 ค น ทํ า ต า ล : ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  อั ต ลั ก ษ ณ์ 

สํานึกและการเคลือนไหวทางสังคมและการเมืองของชาวสวนบางนางลี  กรุงเทพฯ: 

สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  
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2549 “การประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและสวัสดิการรักษาพยาบาล: นโยบายประชานิยม,” 

ฟ้าเดียวกัน ปีที 3 ฉบบัที 1  

2549 ผลกระทบทางวัฒนธรรมของนโยบายประชานิยมต่อชุมชนท้องถิน รายงานการวิจยัเสนอ

ตอ่สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เอกสารอดัสําเนา 

2548 กระบวนการเรียนรู้ในการขับเคลือนนโยบายสาธารณะภายใต้ขบวนการปฏิรูประบบ

สุขภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กรุงเทพฯ: มลูนิธิสง่เสริมสุขภาพไทย  

2548 “เกษตรกรรมยงัยืน: การรุกคืบของภูมิปัญญาท้องถินและการโต้กลบั” ใน ดาริน อินทร์เหมือน 

(บก.) ความรู้กับการเมืองเรืองทรัพยากร  หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจําปีทาง

มานุษยวิทยาครังที 3 เรือง ทบทวนภูมิปัญญา ท้าทายความรู้ กรุงเทพฯ: ศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

2547 ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวมในสังคมไทย: เกษตรกรรมยังยืนในบริบท

ระบอบกรรมสิทธิเหนือทรัพยากร กรุงเทพฯ: มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน (ประเทศไทย)  

2547 “กุดชุม: การเคลือนย้ายอัตลักษณ์และการเปลียนแปลงของนัยและสถานะของชาวนาและ

ชุมชน” ใน อนุสรณ์ อุณโณ (บก.) เกษตรกรรมยังยืน: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและปัญหา

การเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย กรุงเทพฯ: มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน (ประเทศไทย)  

2547 ความรู้ และกระบวนการเรียน รู้ในการพัฒนา เกษตรกรรมยังยืน  ก รุ ง เท พฯ : 

มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน (ประเทศไทย) (บรรณาธิการร่วม: ชลิตา บณัฑุวงศ์)     

2547 พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝังตะวันออก: กรณีศึกษา 4 พืนท ี

กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์วิถีทรรศน์  (ผู้แต่งร่วม: ชลิตา บณัฑุวงศ์) 

2546 ขบวนการเกษตรกรรมยังยืนในสังคมไทยและการเมืองของงานเขียนเกษตรกรรมยงัยืน 

กรุงเทพฯ: มลูนิธิเกษตรกรรมยังยืน (ประเทศไทย)  

2546 สิทธิเกษตรกรในประเทศไทย: กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรกรรมยังยืน 

รายงานการวิจยัเสนอตอ่สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั เอกสารอดัสําเนา   

2545 “ขบวนการประมงพืนบ้านภาคใต้: กรณีศึกษาสมชัชาชาวประมงพืนบ้านอันดามนั” ใน ผาสุก 

พงษ์ไพจิตร และคณะ วิถีชีวิต วิธีสู้: ขบวนการประชาชนร่วมสมัย เชียงใหม่: Silkworms Books. 

(ผู้แตง่ร่วม: ประภาส ปินตบแตง่)   

2545 บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการปฏิรูประบบสุขภาพ  รายงานการวิจัยเสนอต่อ

สถาบนัวิจยัระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ เอกสารอัดสําเนา   
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2544 ความมันคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรรมในประเทศไทย รายงานการวิจยัเสนอตอ่

ชมรมศิษย์เก่ามลูนิธิบูรณะชนบทและเพือน เอกสารอัดสําเนา   

2544 กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยรากหญ้า: ประชาคมท้องถินสุขสําราญ 

รายงานการวิจยัเสนอตอ่สํานกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เอกสารอัดสําเนา    

2543 ปัญหาสุขภาพและความยากจนเมือง: หนีสินจากการรักษาพยาบาล รายงานวิจยัเสนอตอ่

สํานกังานปฏิรูประบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ เอกสารอัดสําเนา    

2543 นโยบายพัฒนาของรัฐกับการละเมิดสิทธิชุมชน: กรณีศึกษาฝายราษีไศล รายงานวิจัย

เสนอต่อสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย เอกสารอัดสําเนา   

2542 การประเมินผลกระทบทางสังคมของฝายราษีไศล รายงานวิจยัเสนอต่อสถาบนัวิจัยสงัคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารอัดสําเนา   

2541 ประเด็นปัญหา ตัวแปร และวิธีวิจัยในการวิจัยทางมานุษยวิทยา รายงานวิจัยเสนอต่อ

คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เอกสารอัดสําเนา    

 

English 

2013. The Enemy Within: The “Red Shirts” and the Production of Violent Cartography of 

the Thai Nation. A paper presented in the Seventeenth Asian Studies Conference Japan, 

J.F. Oberlin University, Tokyo, Japan. June 29-30, 2013.  

2012. “A New Extraterritoriality: Aquaculture Certification, Sovereignty, and Empire,” (First 

author: Peter Vandergeest) Political Geography Vol.31.    

2011. Community Organization Council: Examining Thailand's Civic Politics. A paper 

presented in the 11th International Conference on Thai Studies. July 26-28, 2011, The Siam 

City Hotel, Bangkok, Thailand.      

2002. Food Price Study: A Case of Thailand. An unpublished research report submitted to 

Consumer International.    

 

ประสบการณ์การทาํงานบริหาร 

2554 – ปัจจุบนั ผู้อํานวยการศนูย์ศกึษาสงัคมและวฒันธรรมร่วมสมยั คณะสงัคมวิทยาและ

มานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   


