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ประวัติการศึกษา: 

2011 PhD. Socıology, Unıversıty of Essex, UK 

2544 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2537 วารสารศาสตร์บณัฑติ (ภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  

ผลงานวิชาการและงานวิจัย (บางส่วน): 

2020 “From Migration Studies to Mobility Paradigm: An Evaluation of Frameworks Suitable for 
a Study of Highly Skilled Migration”, Journal of Mekong Society, 2546 (1). Forthcoming. 

2018  “การเคลื่อนยา้ยเสมือนของแรงงานทักษะสูงในไทย: การเคลื่อนย้าย การคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้าย
  เสมือน” ใน (ประเสริฐ แรงกล้า บก.) ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนยา้ย หน้า 245-278 กรุงเทพ: ภาพพิมพ์ 

2018  สารของสื่อพิพิธภันฑ์: ออร่าของขา้วของ ใน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บก.) แสง สิ่งของ และการมองเหน็:  

  ภาพถ่าย สิ่งของจากภาคสนาม และการท าความเข้าใจคนอ่ืน หน้า 10-21 กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ธรม 
  ศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

2016  สังคมวิทยา: ความรู้ฉบบัพกพา (แปล). กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวลิดส์. 

2016 ‘บทน า: ศาสตร์ อศาสตร์ ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก’ ใน ศาสตร ์อศาสตร์: ออกมาข้างใน เข้าไปขา้ง
นอก. กรุงเทพฯ: พารากราฟ. 

2015 (บรรณาธิการ) อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์. กรุงเทพฯ: เคลด็ไทย. 

2014  Thai Daugters, English Wives: A Critical Ethnography of Transantional Live. In 
Liamputtong, P. (ed.) Contemporary socio-cultural and political perspectives in 
Thailand. Springer: Dordrecht, The Netherlands. 

2561 “แรงงานทักษะสูงในไทย” บทส ารวจเบื้องต้น ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร ์
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2549  สื่อ ศิลป์ท้องถิ่น อัตลักษณ์: บทส าารวจองค์ความรูด้้านวัฒนธรรม (วิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ 
  ก่อนตะวัน ผิวทอง และ อ.อมต จนัทรังสี) กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 

2549  วัยรุ่น แกรฟฟิตี้ แต่ง/แข่ง การใช้เวลาว่างของวัยรุ่นในสังคมแห่งวัฒนธรรมบริโภค 

2549 วัฒนธรรมวัยรุ่น: แบบแผนการใช้เวลาว่างในบริบทของสังคมบริโภค (วิจัยร่วมกับ ผศ. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ 
และ น.ส. มานิตา ชาญชัย) มลูนิศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. 

2544  โพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : วิภาษา.  

 

โครงการวิจัยและวิชาการที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั: 

  โครงการวิจัยเรื่อง Thai Enterpreneurs in the UK (นักวิจัยร่วม Newton Advance Fellowship) 

  โครงการวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้าย: กรณีศึกษา ถนนจรัญสนิทวงศ์” 
โครงการวิจัยของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมยั คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

  ต ารา “ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย” 

  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

บทความน าเสนอในการประชมุวิชาการ (บางส่วน): 

Virtual Mobility among Highly-Skilled Migrants in Thailand. Paper presented at the 19th International 
Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Toronto, Canada. 15-20 July 2018. 

 
Lack of nostalgia among Thai marriage migrants in the UK: a gendered-class explanation. Paper presented 
at the 18th International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan. 13-
19 July 2014. 
 
 
Thai Daughters, English Wives: A Critical Ethnography of Transnational Lives. the 11th International Conference 
on Thai Studies, 2011 
 

Simultaneity and Temporality within the study of migration. Doctoral Conference, University of Essex, 2010 

Community Relocation by Means of Chain Marriage: A Case Study of Thai-British Couples, the 10th 
International Conference on Thai Studies, 2008 
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งานบริหาร: 

2013 รองคณบดีฝา่ยบณัฑติศึกษา 

2014 รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ 

2017 ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวฒันธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2019 คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

Grants awarded: 

2016  รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี. สภาวจิัยแห่งชาติ 

2011  ทุนผลิตต ารา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2008  Travel Grant, University of Essex 

2006   ทุน Harvard-Yenching Doctoral scholar 

2006  ทุนธรรมศาสตร ์

2544  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

งานสอน 

วิชา ระดับ หลักสูตร / มหาวิทยาลัย 
1. ทฤษฎีสังคมวิทยา 

 
ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

การวิจัยสังคม  มธ. 
2. การวิจัยคณุภาพ 

 
ปริญญาโท การวิจัยทางสังคม  มธ. 

3. สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 
 

ปริญญาเอก สหวิทยาการ  มธ 

4. สังคมวิทยาภาพยนตร ์
 

ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
การวิจัยสังคม  มธ. 

5. ความเบี่ยงเบนและการ
ควบคุมทางสังคม 

ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา  มธ. 

6. การวิจัยเชิงนโยบาย 
 

ปริญญาตรี การวิจัยทางสังคม  มธ. 

7. สัมมนาทฤษฎีและประเด็น
ทางสังคมวิทยา 

ปริญญาโท การวิจัยทางสังคม  มธ. 

8. ทฤษฎีความเป็นผู้น า ปริญญาเอก ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมอืง 
ม.รังสิต 

9. การแสวงหาความรู้ทาง
สังคมศาสตร ์

ปริญญาเอก สื่อสารวิทยา คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน  มธ. 
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ที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่แล้วเสร็จ 

 ระดับปริญญาโท 

2017 บันทึกคนอ้วน: ร่างและสังคมในเรือ่งเล่าของคนเปลี่ยนร่าง – รัชพล แย้มกลีบ I MA Soc Res 

การเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วย: มิติเวลาของผู้ป่วยอัมพาต – พีรพฒัน์ มีความสุข I MA Soc Res 

2016 ซอมบี้ไทย สังคมไทย และการเมืองไทย – ชนัญญา ประสาทไทย I MA Soc Res 

2015 พลวัตความหมายค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน – ญาณิกา  อักษรน า I MA Soc Res 

2013 วัฒนธรรมการใช้รถไฟฟ้าและกลยทุธ์การกระท าของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส – ทิฆัมพร  สิงโตมาศ I MA Sociology 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ก าลังด าเนินการ 

 ระดับปริญญาเอก 

แก้มลิงกับชุมชน”:ภววิทยาของโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ าในพ้ืนท่ีลุ่มต่ าบางบาล จังหวัดระนครศรีอยุธยา – คม
ลักษณ์ ไชยยะ I Ph.D. Interdisciplinary Studies 

 ระดับปริญญาโท 

 หนัง - คนท าหนัง – โรงหนังทางเลือก – ยุทธนา สุวรรณรตัน์ I MA Soc Res 

 การทดลองยาในมนุษย:์ ร่างกาย อ านาจ และจริยธรรม – กมลกานต์ ตั้งนรี I MA Soc Res 

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

 ระดับปริญญาโท 

2018 กระบวนการประกอบสร้าง “ตัวตน” ของคนหนุ่มสาวร่วมสมัย – กรรณิกา วงสีสา I MA Soc Res 

2017 เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก – จารุวรรณ คงยศ I MA Soc Res 

เมื่อสนามหลวงเป็นสนามของหลวง: การศึกษาพื้นที่สนามหลวงหลังการปรับภูมิทัศน์ พ.ศ. 2553 – อันธิกา ธาดา
เกตุโกศล I MA Soc Res 

การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม: มลูเหตุการตดัสินใจและการปรับตัวหลังแต่งงานของผู้ชายไทยท่ีแต่งงานกับผู้หญิง
เวียดนาม – เฉลิมเกยีรติ ตะดวงด ีI MA Soc Res 

2016 ดูคาติ ในฐานะวัฒนธรรมทางวัตถ ุ– ภูมิเกียรติยศ เทศนา I MA Soc Res 

ผัสสะ กับ การใช้ชีวิตของคนตาบอด – สรัญญา เตรัตน์ I MA Soc Res 

2015 โครงสร้างของสถาบันที่มีการจดัการแบบเบ็ดเสร็จ (total institution) ที่น าหลักการชุมชนบ าบัด (Therapeutic 
community) มาประยุกต์ใช้: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว – กฤษฎา แก้วเกลี้ยง 
I MA Soc Res 
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2014 ครอบครัวสมัยใหม่กับผู้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาครสิต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลปี – ดวงดาว – ไชยยา 
I MA Soc Res 

 การผลิตวัฒนธรรมของส านักพิมพข์นาดเล็ก – บุญชัย แซเ่งี้ยว I MA Anthropology 

2013 ประสบการณ์การพนัน: กรณีศึกษาผู้เล่นโป๊กเกอร์ – วิรุฬ วิฑรูยส์ฤษฏ์ศิลป์ I MA Sociology 

 โทษจ าคุกกับรูปแบบและผลกระทบต่อครอบครัวผู้ต้องขัง – ปราโมทย์ พันธ์สะอาด I MA Sociology 

วัฒนธรรมย่อยของนักเรยีนอาชีวศึกษาหญิง – ปวีณ์กร สรุบรรณ์ I MA Sociology 

2012 ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของคนเมืองบนพ้ืนท่ีบาทวิถีถนนสีลม – ปิยวดี คุ้มเดช I MA Sociology 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

 ระดับปริญญาเอก 

2019 โลกทางสังคมและสัญญะของดาราดัง – ธีรศักดิ์ พันธุจริยา – วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชา ผู้น าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมืองมหาวิทยาลัยรงัสิต 

2015 อัปสรากลางไฟ: อัตวิสยั พ้ืนท่ี และประสบการณผ์ัสสะในชีวิตประจ าวันของผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา – บุษบงก์  วิเศษ
พลชัย I Ph.D. Anthropology  

 ระดับปริญญาโท 

2018 การลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี - นิมนตรา ศรีเสน – คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2015 Self-efficacy, perception of disease, perception of health service among non-adherence TB 
patients living in Slum Areas of Hlaing Thar Yar Township, Yangon – Myanmar Saw Thandar 
Syn - FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Mahidol University 

2013 การเมืองบนเฟสบุ๊ก: วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ. 2553-2555 – อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล 
I MA Anthropology 

ชีวิตและการท างานของแรงงานหญิงนวนคร : การจัดการเวลาและการสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา – 
นฤมล กล้าทุกวัน I MA Anthropology 

 

ประวัติการท างาน 

อาจารย์ประจ าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558-2560) 

ฝ่ายแปลข่าวต่างประเทศ บริษัทวัฏจักร จ ากัด มหาชน 

วิจารณภ์าพยนตร์ นิตยสาร The Eath 2000 


