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ประวัตผิ ลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งวิชาการ
สถานทีต่ ดิ ต่อ

โทรศัพท์ทที่ าํ งาน

โทรสาร
E-mail:

สุดแดน วิสทุ ธิลกั ษณ์
อาจารย์ประจา (วันที่เริ่มปฏิบตั งิ าน 6 มีนาคม พ.ศ.2541)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (วันที่แต่งตัง้ 1 มีนาคม พ.ศ.2556)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
(ศูนย์รงั สิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
0 2613 3333
(ศูนย์ท่าพระจันทร์)
0 2696 5886
(ศูนย์รงั สิต)
http://www.socanth.tu.ac.th
0 2224 9427
(ศูนย์ท่าพระจันทร์)
0 2696 5812
(ศูนย์รงั สิต)
suddanwisud@gmail.com

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
(วิชาเอก)
DEA (Ethnologies)
ปริญญาโท (มานุษยวิทยา)
Master of Art (Anthropology)
ปริญญาตรี (การระหว่างประเทศ)
Bachelor of Art (Political Science)

ปี ทีส่ าํ เร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.)
2548
Université Paris 10 (Nanterre), France
2534
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2530
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
1. มนุษย์กบั การเดินทาง - มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว
2. พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา
3. ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาติพนั ธุ์
4.พุทธศาสนาในเอเชีย
รายวิชาทีส่ อน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิชาพืน้ ฐานทั่วไป
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ม.121 มนุษย์กบั สังคม
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
ม.201 มานุษยวิทยาเบือ้ งต้น
ม.330 เขตวัฒนธรรม
ม.421 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ม.443 การวิจยั และการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์
สม.419 การศึกษารายบุคคล
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม)
ม.330 วิจยั เขตวัฒนธรรม
ม.421 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สม.418 ภาคนิพนธ์ 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สาขามานุษยวิทยา)
ม.653 วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ผลงานวิจัย
ลําดับ ปี
ชือ่ เรือ่ ง
ที่ พ.ศ.
1 2544 กลุ่มชาติพันธุก์ ะลอม : ประวัตศิ าสตร์ชาติพันธุ ์ ความเชื่อ
ประเพณีและพิธีกรรม แขวงหลวงนํา้ ทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, สถาบันไทยคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 2545 ชีวิต ความคิดและการเดินทางของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ
พันธุเมธา นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยาสตรีคนแรกของไทย
3 2554 โครงการต้นแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
4 2555 โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนม่าร์,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
5 2556 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการสร้าง
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ ครั้งที่ 1, องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สถานะ

ระยะเวลา

นักวิจยั

1 ปี

ทุน
สนับสนุน
50,000

นักวิจยั

1 ปี

320,000

หัวหน้า
โครงการ
นักวิจยั

9 เดือน

998,800

6 เดือน

1,207,000

หัวหน้า
โครงการ

210 วัน

800,000
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ลําดับ ปี
ชือ่ เรือ่ ง
สถานะ ระยะเวลา
ทุน
ที่ พ.ศ.
สนับสนุน
6 2556 โครงการการจัดทําสื่อเพือ่ ความเข้าใจเรื่อง “การท่องเทีย่ วเชิง
หัวหน้า
6 เดือน
400,000
สร้างสรรค์”, องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการ
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
7 2556 โครงการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ เชื่อมโยงเครือข่ายใน
หัวหน้า 12 เดือน 1,600,000
ระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ 1) , องค์การบริหารการพัฒนา โครงการ
พืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
8 2557 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการสร้าง หัวหน้า
270 วัน
600,000
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ, องค์การบริหารการพัฒนา
โครงการ
พืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
9 2557 โครงการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ เชื่อมโยงเครือข่ายใน
หัวหน้า
6 เดือน
820,000
ระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ 2) , องค์การบริหารการพัฒนา โครงการ
พืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
10 2557 โครงการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนา
หัวหน้า 12 เดือน 2,800,000
พืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ
11 2557 พัฒนาเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 1 และขยาย
หัวหน้า
3 เดือน
950,000
่ เิ ศษ 4, โครงการ
พืน้ ทีก่ ิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2 ในพืน้ ทีพ
องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
12 2558 โครงการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 2) องค์การบริหารการ
หัวหน้า 12 เดือน 10,700,000
พัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ
13 2558 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการด้าน
หัวหน้า
270 วัน
750,000
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษ
โครงการ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
14 2558 โครงการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 3) องค์การบริหารการ
หัวหน้า 12 เดือน 8,200,000
พัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ
15 2559 โครงการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 4) องค์การบริหารการ
หัวหน้า 12 เดือน 9,000,000
พัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
โครงการ
16 2559- พืน้ ทีศ่ ักดิส์ ิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญของพุทธเถรวาทใน
นักวิจยั
36 เดือน 200,000
2561 เอเชียอาคเนย์ : โครงข่ายพืน้ ทีศ่ ักดิส์ ิทธิ์และการท่องเทีย่ วในโลก
สมัยใหม่ ภายใต้โครงการทุนเมธีวิจยั อาวุโส ประจาปี 2559
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ตํารา/หนังสือหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
ลําดับที่ ปี พ.ศ.
ชือ่ เรือ่ ง
1
2556 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์และคณะ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative
Tourism Thailand องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน : กรุงเทพฯ,2556
2
2558 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คู่มือ
และแนวทางปฏิบัติ องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน : กรุงเทพฯ,2558
3
2559 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), ปฏิบัตกิ ารพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจาก
คนอื่น สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ. เปนไท พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ, 2559
4
2560 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ : บทเรียนจากเพือ่ นบ้าน. กรุงเทพ ฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การ
มหาชน) , 2560
5
2560 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), สิงสาราสัตว์ : มานุษยวิทยาว่าด้วย
สัตว์และสัตว์ศึกษา. กรุงเทพ ฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560
6
2562 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,วัลลภ ทองอ่อน, ล้านนาเมืองพระธาตุ สิบสองปั นนา
เมืองพระบาท : อ่านตํานานพระเจ้าเลียบโลกผ่านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภายใต้โครงการ เมธีวิจยั อาวุโส ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ
พระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11ปัจจุบนั ) (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์)
7
2562 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ณัฐพงษ์ ปั ญจบุรี. (ปริวรรตและอรรถาธิบาย)
ตํานานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับวัดพระเกิด ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน คัมภีร์
ใบลานอักษรไทยวน พ.ศ.2449 จํานวน 11 ผูก กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการ เมธีวิจยั อาวุโส ศาสตราจารย์
ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
(คริสต์ศตวรรษที่ 11- ปัจจุบนั ) (อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์)
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บทความวิชาการ / บทความวิจัย
ลําดับที่ ปี พ.ศ.
ชือ่ เรือ่ ง
1
2535 ความเปลี่ยนแปลงของลวดลายและความหมายของผ้าซิ่นตีนจกหาดเสีย้ ว
ในกระแสนิยมผ้าพืน้ เมือง วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี 18 ฉบับ 3 กรกฎาคมธันวาคม, 2535
2
2536 พวนบ้านหาดเสีย้ ว ความคํานึงถึงเมื่อสามปี ให้หลัง วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี
19 ฉบับ 4 ตุลาคม-ธันวาคม, 2536
3
2541 ฃ คิด เรื่อง ฅ วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี 27 ฉบับ 4 ตุลาคม-ธันวาคม, 2541
4
2542 เดินตามรอย ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยา
สตรีคนแรกของไทย (จดหมายจากเจ้ล่าน 24 ธันวาคม 2501) จุลสารไทย
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ท่ี 16 ฉ.1 สิงหาคม-ตุลาคม ,2542
5
2542 พิพธิ ภัณฑ์ : สิ่งของต้องแสดงและการปกปิ ดซ่อนเร้น วารสารเมืองโบราณ ปี
ที่ 25 ฉบับ 4 ตุลาคม-ธันวาคม, 2542
6
2543 จดหมายจากมาเฆริตา รัฐอัสสัม โดยศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (บทนํา
และเรียบเรียง) วารสารธรรมศาสตร์ ปี ท่ี 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม, 2543
7
2544 จุ้ม : อํานาจของอักขระ วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี 27 ฉบับ 4 ตุลาคม-ธันวาคม,
2544
8
2545 เสียงร้องของคนเหนือเขื่อน วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี 28 ฉบับ 2 เมษายนมิถนุ ายน, 2545
9
2546 นักมานุษยวิทยากับการเดินทาง รวมบทความวิชาการและความทรงจา เนื่องใน
โอกาสเกษียณอายุราชการ ร.ศ.สุมิตร ปิ ตพิ ฒ
ั น์ โรงพิมพ์ซนั ต้า : กรุงเทพฯ, 2546
10
2546 การจดจําและการโยกย้ายความทรงจํา : เขม้นมองจากปารีส จุลสารหอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 7 (มิถนุ ายน 2546-พฤษภาคม 2547)
11
2549 สุ้มเสียงของเอกสารทีร่ อคอยการสนทนา จดหมายข่าวสมาคมจดหมายเหตุ
ไทย ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550)
12
2550 แผนทีท่ ี่ค้นพบใหม่ในพระราชฐานชั้นใน แผนที่หมายเลข 13 อังวะ(อัตปื ) :
ข้อสงสัย ปั ญหาและความเห็น วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี 33 ฉบับ 1 มกราคมมีนาคม, 2550
13
2552 จดหมายจากปั ตซากุและปริศนาจุ้มอาหม ใน จากเมืองนุนสุนคาสูอ่ สั สัมแดน
ไท, ฉัตรทิพย์ นาถสุภาและคณะ สานักพิมพ์สร้างสรรค์ : กรุงเทพฯ,2552
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ลําดับที่ ปี พ.ศ.
ชือ่ เรือ่ ง
14
2554 มองหาสิ่งทีไ่ ม่เห็นและการทําพลเมืองให้เชื่อ(ง) ในพิพธิ ภัณฑ์พระนคร
วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี 37 ฉบับ 1 มกราคม-มีนาคม, 2554
15
2555 ท่องเที่ยวสร้างสรรค์: เครื่องมือสําคัญนําไปสู่ชุมชนยั่งยืน, บทความตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติช่ือ “ธรรมศาสตร์วิจยั ”
16
2556 Buddhist Votive Tablets as Cultural Heritage in Tourism: a Challenge and
Opportunity in Creative Tourism of Thailand, TEE 2013 NATIONAL
TOURISM & EVENTS EXCELLENCE CONFERENCE, 23 July, 2013
Melbourne, Australia
17
2557 Creative Tourism in Thailand: Problems and Obstacles Case Studies of
Ceramic and Cotton Quilt Making, Thammasat Review, Vol.17 No.1, 2014.
18
2557 “30 ชาติ” ของบุญช่วยศรีสวัสดิ์ : ส.ส.นักเขียนและนักเดินทาง บทนาหนังสือ 30
ชาติในเชียงราย, บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 8, ศึกษิตสยาม : กรุงเทพฯ, 2557
19
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
20
2558 โอมาร์ คัยยัม รุไบยาตและพุทธศาสนา ในหนังสือที่ระลึก 60 ปี แห่งการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิหร่าน, อาร์ทา : เตหะราน, 2558
21
2559 รู ปแบบทางพืน้ ทีข่ องตํานานพระเจ้าเลียบโลก : บทวิเคราะห์ตาํ นานด้วย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ร่วมกับ วัลลภ ทองอ่อน) นาเสนอการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปั ตย์กระบวนทัศน์” ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ
เมธีวิจยั อาวุโส ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนาเถรวาทใน
บริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11- ปัจจุบนั ตีพิมพ์ใน วารสาร
สังคมวิทยามานุษยวิทยา ปี ท่ี 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 20-45
22
2560 บทนํา “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพือ่ นบ้าน
และบทแปล “ ‘เมื่อไม่มีผลงานชิน้ เอกฯ’ : ผลกระทบอันแจ้งชัดและมรดก
วัฒนธรรมทีม่ ิใช่กายภาพในโลกทีม่ ีพรมแดน” โดย เคธี โฟลีย ์ (Kathy
Foley, “No More Masterpieces : Tangible Impact and Intangible Cultural
Heritage in Bordered Worlds”, Asian Theatre Journal, Vol.31,No 2,pp 369398, 2014 The University of Hawaii Press,) ใน สุดแดน วิสทุ ธิลกั ษณ์
(บรรณาธิการ), มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน.
กรุงเทพ ฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์กรมหาชน)
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ลําดับที่ ปี พ.ศ.
ชือ่ เรือ่ ง
23
2560 คํานํา “สิงสาราสัตว์ : มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา” ใน สุดแดน
วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), สิงสาราสัตว์ : มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และ
สัตว์ศึกษา. กรุงเทพ ฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560
24
2562 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,วัลลภ ทองอ่อน, ล้านนาเมืองพระธาตุ สิบสองปั นนา
เมืองพระบาท : อ่านตํานานพระเจ้าเลียบโลกผ่านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภายใต้โครงการ เมธีวิจยั อาวุโส ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ
พระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11ปัจจุบนั ) (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์)
งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย (ปริมาณเวลาทีต่ ้องใช้ต่อสัปดาห์ 3-9 ชม.)
ลําดับ เดือน/ปี
ตําแหน่ง
ที่
1
2543,2557- บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
8
2 2543-2545, คณะกรรมการดาเนินงานและ
2552-2559 บรรณาธิการ จุลสารหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์
3
2553
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ผูอ้ านวยการโครงการศึกษาศิลป
ศาสตร์มหาบัณฑิตสตรีศกึ ษา
4
2553
ประธานคณะทางานยกร่างหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศกึ ษา
5
2553
คณะทางาน สัมนาวิชาการเรื่อง “สิน้
ศตวรรษ โคลด เลวี-สโทรสส์” จัดโดย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (14
มกราคม 2553)

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ลําดับ เดือน/ปี
ที่
6
2553-2560
7
8

2553,2554,
2558-2559
2554-2555

9

2554-2560

10

2555-2559

11

2555

12

2555

13

2555

14

2557

15

2558

16

2558

ตําแหน่ง
คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการปริญญาตรี คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา
คณะอนุกรรมการหนังสือและสิ่งพิมพ์
วิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
กรรมการบริหารและดาเนินงานหอ
จดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์
เกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
บรรณาธิการหนังสือครบรอบ 25 ปี
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ
บรรณาธิการหนังสือ ครบรอบ78 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มอง
ธรรมศาสตร์ผา่ นเอกสารจดหมายเหตุ
บรรณาธิการหนังสือ ธรรมศาสตรานุ
กรม 80 ปี (2477-2557)
บรรณาธิการหนังสือ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่รูส้ ึก หนังสือที่ระลึก
ครบรอบ 50 ปี คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
กองบรรณาธิการวารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลําดับ
ที่
17

18

19

20
21

เดือน/ปี

ตําแหน่ง

2558

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
2558-2559 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจยั คณะวิทยาการการ
เรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
2559
กรรมการตัดสินรางวัลนักกิจกรรม
ดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและด้าน
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
2560-2561 ผูอ้ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
2561
คณะทางานการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

ประสบการณ์การทํางาน
ลําดับ ปี พ.ศ.
ตําแหน่ง
ที่
ประสบการณ์ทาํ งานในอดีต
1
2532-2534
ฝ่ ายวิชาการ
2
2535-2537
เขียนบทสารคดี
3
2538-2540
Producer
วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ
1
2554
วิทยากร
2

2554

วิทยากร

หน่วยงาน

นิตยสารสารคดี
บริษัทแปซิฟิคอินเตอร์ คอมมูนิเคชั่น จากัด
บริษัทพาโนรามาดอคคิวเมนทารี่ จากัด
บรรยาย เรื่อง “มองมุมใหม่พิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศส” จัดโดย
วารสารเมืองโบราณ (16 มิถนุ ายน 2554)
วิชา “ปฏิบตั กิ ารภาคสนาม” คณะสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (18 สิงหาคม 2554)
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ลําดับ
ที่
3

ปี พ.ศ.

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

2554

วิทยากร

3

2555

วิทยากร

4

2558

วิทยากร

5

2559

วิทยากร

6

2559

วิทยากร

7

2560

วิทยากร

8

2560

วิทยากร

บรรยาย “พิพิธภัณฑ์วิพากษ์ : การเขม้นมองจากระยะไกล”
จัดโดย สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและศูนย์การ
เรียนรู ้ มหาวิทยาลัยมหิดล (21 กันยายน 2554)
งานเสวนา เทศกาลภาพยนตร์พหุวฒ
ั นธรรม จัดโดย ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (15 มิถนุ ายน 2555)
ร่วมเสนอแนะการนาเสนอข่าวและรายการอาเซียนของ
สถานีไทยพีบีเอส (21 ตุลาคม 2558)
บรรยาย “มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์ : ความกระหายใคร่รู ้
และการบีฑา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ (12
พฤษภาคม 2559)
รูปแบบทางพืน้ ที่ของตานานพระเจ้าเลียบโลก : บทวิเคราะห์
ตานานด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปั ตย์กระบวนทัศน์” ภายใต้
ความร่วมมือกับ โครงการเมธีวิจยั อาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.
เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบท
วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11- ปัจจุบนั )
หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์กรมหาชน)19
ธันวาคม 2560
มรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน ใน
งานสัมมนาวิชาการ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรนิ ธร (องค์กรมหาชน) 27 มกราคม 2560
“รูปแบบทางพืน้ ที่ของตานานพระเจ้าเลียบโลก (ผูกที่ 4-7)
สานวน สิงฆะ วรรณสัย” ใน การประชุมวิชาการเรื่อง
“ล้านนาข้ามแดน” คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
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ลําดับ
ที่
9

ปี พ.ศ.

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

2560

วิทยากร

“ลาดับศักดิพ์ ืน้ ที่ศกั ดิส์ ิทธิ์อาณาจักรล้านนา: วิเคราะห์เชิง
พืน้ ที่จากตานานพระเจ้าเลียบโลก” (Hierarchy of Lanna
Sacred Places : Spatial Analysis of the Legend of the
Buddha’s Journey) ในงาน 13th International
Conference on Thai Studies Globalized Thailand ?
Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai
Studies. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 (Roundtable) : The
Legend of Lord Budda’s Journey Around the World :
Mobilities and Connectivities in Lan Na Culture Area,
Past and Present.

10

2562

วิทยากรร่วม

ล้านนาเมืองพระธาตุ สิบสองปันนาเมืองพระบาท : อ่าน
ตานานพระเจ้าเลียบโลกผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ในงานประชุมวิชาการ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ :
ศิลปะ สถาปั ตย์และวัฒนธรรม ที่ศนู ย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
31 มกราคม พ.ศ. 2562 (ร่วมกับ ผ.ศ. วัลลภ ทองอ่อน)
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