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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ประวัติผลงาน (รองศาสตราจารย ์ดร.ธีระ สินเดชารักษ์) 
 

ชื่อ-นามสกุล   ธีระ สินเดชารักษ์ 
ต าแหน่งวิชาการ  อาจารย์ประจ า (วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2544) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วันท่ีแต่งต้ัง 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554) 
   รองศาสตราจารย์ (วันท่ีแต่งต้ัง 17 มกราคม พ.ศ.2561) 
ต าแหน่งบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
   (วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 มกราคม พ.ศ.2555 - 30 เมษายน พ.ศ.2555) 
   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
   (วันท่ีเริ่มปฏบิัติงาน 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 13 มีนาคม พ.ศ.2557 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2559) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560) 
ผู้รักษาการรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2560) 
ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2560) 
ผู้รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 มกราคม พ.ศ.2561 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 มกราคม พ.ศ.2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563) 
ผู้อ านวยการส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 1 มกราคม พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน) 

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ที่ท างาน  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, teera.sd@icloud.com  
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาเอก (ประชากรศาสตร์) Ph.D. 
Ph.D. (Demography) 

2551 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

2543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ความสนใจทางวิชาการ 

1. ประชากรศาสตร์สังคม 
2. สวัสดิการสังคมและแรงงาน 
3. สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 
4. การวิจัยเชิงส ารวจ 
5. ระเบียบวิธีวิทยาเชิงปริมาณ 
6. การสร้างเครื่องมือวัด 
7. ความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
8. จีนศึกษาว่าด้วยความสูงวัย  
9. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 

การฝึกอบรม   
2556 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Thammasat University Executive 

Program (TU-EDP) รุ่นท่ี 1 
2563 การอบรมหลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (Tobacco Control Basic Course) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | - 3 - 
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รายวิชาที่สอน 
ระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวทิยาบัณฑิต 
 สว.216 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิชาบังคับ 
 สว.331 ประชากรศาสตรส์ังคม     วิชาบังคับเน้นหนัก 
 สว.413 การวิจัยแบบส ารวจ      วิชาเลือก 
 สม.419 การศึกษารายบุคคล      วิชาบังคับ 
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวทิยาบัณฑิต (สาขาวชิาการวิจัยทางสังคม) 
 สว.217 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 1    วิชาบังคับ 
 สว.218 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 2    วิชาบังคับ 
 สว.317 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 3    วิชาบังคับเลือก 
 สว.331 ประชากรศาสตรส์ังคม     วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือก 
 สว.413 การวิจัยเชิงส ารวจ      วิชาบังคับเลือก 
 สม.313 คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจัยทางสังคม   วิชาบังคับ 
 สม.411 การออกแบบการวิจัยและการจัดการโครงการวิจัย   วิชาบังคับเลือก 
 สม.418 ภาคนิพนธ์ 2      วิชาบังคับ 
 สม.422 กระบวนการประชามติ     วิชาบังคับเลือก 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวทิยามหาบัณฑิต (สาขาสังคมวิทยา) 
 สว.503 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทางสังคมวิทยา   วิชาพ้ืนฐาน 
 สว.612 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมวิทยา    วิชาบังคับ 
 สว.712 สถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัยทางสงัคมวิทยา    วิชาเลือก 
 สว.760 การศึกษาหัวข้อพิเศษ     วิชาเลือก 
 สว.762 สัมมนาทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา   วิชาเลือก 

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวทิยามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) 
 สม.604 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคม     วิชาบังคับ 
 สม.621 การสร้างเครื่องมือวัด      วิชาเลือก 
 สม.622 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางสังคม    วิชาเลือก 
 สม.623 วิธีวิทยาวิจัยเชิงส ารวจ     วิชาเลือก 
 สม.627 สัมมนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย    วิชาเลือก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) 
 สห.836 สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณ     วิชาบังคับเลือก 
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ผลงานวิจัย 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 
1 2548 ผลกระทบทางสังคม กรณีโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติทางตะวันตก เส้น

ที่ 3, สถาบันไทยคดีศึกษา 
นักวิจัย 4 เดือน 3,000,000 

2 2549 การศึกษาติดตามผลบัณฑิตคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รุ่นปี
การศึกษา 2545, โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 40,000 

3 2550 การพัฒนาแบบจ าลองเพือ่วิเคราะห์ความยากจนและสถานการณ์ความ
มั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ส านักเลขานายกรัฐมนตรี 

นักวิจัย 3 เดือน 200,000 

4 2551 โครงการบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10, ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นักวิจัย 9 เดือน 1,000,000 

5 2551 แบบแผนและแนวโน้มการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้
กองทุนประกันสังคม, ส านักงานประกันสังคม 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 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2547) ภาคภาษาไทย 4 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นักวิจัย 4 เดือน 100,000 

8 2552 
 

ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวต่อการมีคู่ครองในอุดมคติ, ทุนสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทนักวิจยัรุ่นใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 100,000 

9 2554 การพัฒนาอุตสาหกรรมในจีนและการปรับตัวภาคชนบท: บทเรียนส าหรับ
ประเทศไทย, โครงการ “ชนบทศึกษาในจีน”, ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 1,058,700 

10 2553 ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงวัย, ทุนสนับสนุน
งานวิจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกจิและสังคมให้สมดุล, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 457,000 

11 2554 การจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs รายกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม 
ๆ ละ 2 จังหวัด (36 จังหวัด), ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

ที่ปรึกษา
โครงการ 

5 เดือน - 

12 2554 โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

9 เดือน 998,800 

13 2555 โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนม่าร์, สถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 6 เดือน 1,207,000 

14 2555 โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้ MRA Learning, กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา  

นักวิจัย 6 เดือน 500,000 

15 2556 โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของโครงการอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP), 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 
 

ที่ปรึกษา
โครงการ 

100 วัน 400,000 
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ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 
16 2556 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการสร้างความ

ร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ ครั้งที่ 1, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

210 วัน 800,000 

17 2556 โครงการการจัดท าสื่อเพือ่ความเข้าใจเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์”, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

6 เดือน 400,000 

18 2556 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับชาติ
สู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ 1) , องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 1,600,000 

19 2556 โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
ปี 2556, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถิติ 

6 เดือน 5,000,009 

20 2556 ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทาง
สังคม, โครงการ “จีนศึกษา”, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การ
มหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 1,470,990 

21 2556 งานเปิดตัวโครงการ Thailand Tourism Explorer (TTS), กรมการ
ท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 

Organizer 3 เดือน 200,000 

22 2557 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการสร้างความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 600,000 

23 2557 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับชาติ
สู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ 2) , องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

6 เดือน 820,000 

24 2557 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 2,800,000 

25 2557 โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความ
คาดหวัง ความภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการ
ด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ปี 2557, การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถิติ 

8 เดือน 10,600,000 

26 2557 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยุติการด าเนินการ) 

ที่ปรึกษา
โครงการ 

12 เดือน 500,000 

27 2557 พัฒนาเครือขา่ยการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 1 และขยายพื้นที่
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2 ในพื้นที่พิเศษ 4, องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

3 เดือน 950,000 

28 2558 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 2) องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 10,700,000 

29 2558 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 750,000 

30 2558 การรับรู้ บทบาท หน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมจากผู้มีส่วนได้เสีย, ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 400,000 
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31 2558 โครงการส ารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต่อการ

ด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ประจ าปี 2558, การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  

นักวิจัย 
ด้านสถิติ 

7 เดือน 4,750,000 

32 2558 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยธรรมศาสตร์ เพือ่ธรรมศาสตร์, กองทุน
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา, สมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ที่ปรึกษา
โครงการ 

12 เดือน 500,000 

33 2558 โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมในสังคม, กองทุนวิจัย ทุนวิจัย
ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 300,000 

34 2558 โครงการศึกษาการรับรู้ด้าน Low Carbon Tourism ของนักท่องเที่ยวที่
เลือกพักในโรงแรมที่พักภาคเีครือข่ายของ อพท., องคก์ารบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

105 วัน 1,300,000 

35 2558 โครงการการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

1 เดือน - 

36 2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (ออนไลน์) นานาชาติ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, กองทุนวิจัย ทุนวิจัยประเภทวิจัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นักวิจัย 12 เดือน 100,000 

37 2559 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 3) องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 8,200,000 

38 2559 โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน (องค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

7 เดือน 2,800,000 

39 2559 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภอเกาะชา้ง องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) (ยุติ
การด าเนินโครงการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

5 เดือน 3,450,000 

40 2559 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติส่วนที ่1, องค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 750,000 

41 2559 โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการใชพ้ลังงานนิวเคลียร์
ส าหรับผลิตไฟฟา้อยา่งปลอดภัย, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 12 เดือน 4,000,000 

42 2559 โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กแว้น: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่การกระท าผิดซ้ าซาก, ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 500,000 

43 2559 โครงการศึกษาวิจัย พัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการส ารวจความคิดเห็นประชาชนและนักปฏิบัติเก่ียวกับ
คุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 4,000,0000 

44 2559 โครงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้“จิตวิญญาณของพื้นที่” (Spirit of 
Place) ของจังหวัดสุโขทัย : มรดกวัฒนธรรมเพื่อพฒันาเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism), กองทนุสนับสนุนงานวิจัย 
ประเภททุนวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยุติการด าเนินการ) 
 

นักวิจัย 6 เดือน 300,000 
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45 2560 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 4), องค์การบริหารการพัฒนา

พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  
ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 9,000,000 

46 2560 การศึกษาการจ้างงานและศักยภาพแรงงานบนห่วงโซ่อปุทานด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษ, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,200,000 

47 2560 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ส่วนที่ 1, องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 350,000 

48 2560 โครงการจัดท าดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมในสังคม, ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

360 วัน 2,666,000 

49 2560 โครงการออกแบบเคร่ืองมือและวิธีในการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 650,000 

50 2560 โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ, 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,000,000 

51 2560 โครงการถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 832,000 

52 2560 โครงการสนับสนุนการจัดท าและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษผ่านสื่อ “นวนิยาย”, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

300 วัน 1,500,000 

53 2560 โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม, คณะรัฐศาสตร์ 
ธรรมศาสตร์  

นักวิจัย 30 วัน 100,000* 

54 2561 โครงการจัดต้ังศูนย์ความเลิศเพื่อสันติประชาธรรม, ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

นักวิจัย 5 ป ี 50,000,000 

55 2561 โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่และบริการอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (ด้านสังคม), ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

1+5 ปี 57,200,000 

56 2561 โครงการการศึกษาแนวทางทีเ่หมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สถาบันพระปกเกล้า  

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 250,000 

57 2561 โครงการศึกษาการสร้างความร่วมมือด้านการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน
ระหว่างเมืองในรูปแบบเมืองแฝด (Twin Cities) ระดับนานาชาติ, 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 700,000 

58 2561 โครงการการเชื่อมโยงและการรัว่ไหลของรายได้ของห่วงโซ่อุปทานของ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นทีพ่ิเศษ, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,850,000 

59 2561 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้
ประโยชน์จากตัวชี้วัด, ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

หัวหน้า
โครงการ 

180 วัน 1,200,000 

60 2561 โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบอาเซียน (ที่ควรจะ
เป็น), ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ยุติการด าเนินโครงการ) 
 

หัวหน้า
โครงการ 

180 วัน 250,000 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 
61 2562 โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหวา่ง

ไทยและสิงคโปร์, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน) 
หัวหน้า
โครงการ 

180 วัน 999,000 

62 2562 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561, การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

ผู้จัดการ
โครงการ 

120 วัน 980,000 

63 2562 โครงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive เพื่อทดลองใช้ส ารวจ
ความเป็นธรรมทางสังคมในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่อเน่ือง, ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

360 วัน 1,176,000 

64 2562 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา กิจกรรมศึกษาวิจัย Thailand Digital 
Inclusion, เสนอส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

ที่ปรึกษา 
ด้านสังคม 

270 วัน 26,300,000 

65 2562 โครงการวิจัยศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และบริบทต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมไทย ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 1,432,200 

66 2562 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562, การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

ผู้จัดการ
โครงการ 

180 วัน 1,450,000 

67 2562 โครงการจัดท าดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
และส ารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ, ส านักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
แรงงาน, กระทรวงแรงงาน  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,999,950 

68 2562 โครงการจัดจ้างประเมินผลการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนคร้ังที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนที่ยั่งยืน”, ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิ
นโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)  

หัวหน้า
โครงการ 

90 วัน 270,000 

69 2562 ช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้ 
กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน, ศูนย์วิชาการ
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)  

หัวหน้า
โครงการ 

150 วัน 800,000 

70 2562 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์โดยบุคคลภายนอก ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔, 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 826,000 

71 2562 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือจ าแนกผู้กระท าผิดซ้ า, ส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม   

ผู้อ านวยการชุด
โครงการ 

270 วัน 1,500,000 

72 2562 โครงการพัฒนากระบวนการจ าแนกผู้กระท าผิดซ้ า, ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

ผู้อ านวยการชุด
โครงการ 

270 วัน 1,500,000 

73 2562 โครงการส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2562, ส านักงาน
เลขานุการกองทัพบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม  

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 250,000 

74 2562 สังเคราะหว์รรณกรรมคนพิการและด้อยโอกาสด้วยการวิเคราะห์อภิมาน, 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุนวิจัยทั่วไป (อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ) 
 
 

หัวหน้า
โครงการ 

2 ป ี 300,000 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 
75 2563 โครงการประเมินผลการด าเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, ส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 1,500,000 

76 2563 การทบทวนช่องวา่งทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการขนส่งโดย 
รถบรรทุกเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน พร้อมกรณีศึกษาอุบัติเหตุชนท้าย
รถบรรทุก, ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบาย
ถนนปลอดภัย (มนป.)  

หัวหน้า
โครงการ 

90 วัน  300,000 

77 2563 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563, การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

ผู้จัดการ
โครงการ 

180 วัน 1,450,000 

78 2563 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย, ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

นักวิจัย/
ผู้จัดการ
โครงการ 

390 วัน 8,000,000 

79 2563 โครงการการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างเพื่อพฒันาก าลังแรงงาน
อย่างยั่งยืน, ส านักงานประกันสังคม (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

240 วัน 1,600,000 

80 2563 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564, การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

180 วัน 1,450,000 

81 2564 โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 
(Cyberbullying) ในเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, กองทุน
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

90 วัน 67,000 

82 2564 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดจิตพฤติกรรมในครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย 
เพื่อพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในครอบครัว, 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

365 วัน 1,000,000 

83 2564 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพือ่ป้องกัน
และส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์, ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สดช.) (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 2,164,809 

84 2564 ประเมินประสิทธิผลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ, 
ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

365 วัน 1,700,000 

85 2564 โครงการศึกษารูปแบบการท างาน การจ้างงาน สวัสดิการ และ
หลักประกันทางสังคมของแรงงานผู้สูงอายุ, กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

180 วัน 1,500,000 

86 2564 โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ, ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

180 วัน 700,000 

87 2564 โครงการประเมินผลการด าเนินงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุน
หมุนเวียน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564, ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 
 

ผู้จัดการ
โครงการ 

300 วัน 900,000 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 
88 2564 โครงการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไก ระบบ

เครดิตสังคม (Social Credit) ปีงบประมาณ 2564 (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

180 วัน 900,000 

 
 
ต ารา/หนังสือหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง 
1 2551 เอกสารประกอบการสอน: สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 
2 2558 ต ารา: สถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3 2558 ผู้สูงอายุจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม, ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน) 
4 2558 สื่อสารสอน: CIA-คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทางสังคม  
5 2562 กระบวนการประชามติ: เคร่ืองมือส าหรับการวิจัยทางสงัคม (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
6 2563 การวิจัยเชิงส ารวจ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
7 2563 การประเมินผลประโยชน์ทางสังคม (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
8 2563 บูรณาการศาสตร์: ศาสตร์แห่งการบูรณการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
9 2563 ต ารา: สถิติประยุกต์: ทุติยบทแห่งการวิจัยทางสังคม, มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ) 
10 2563 พลังของการวัดในทางสังคมศาสตร์ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

 

รางวัล และทุนที่ได้รับ 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ทุนที่ได้รับ 
1 2544-2545 ทุนราชกรีฑาสโมสร  
2 2547-2549 The Wellcome Trust Scholarship, England 
3 2550-2551 ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 2557 อาจารย์ยอดเย่ียมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2557  
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

บทความวิชาการ / บทความวิจัย 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง 
1 2547 การวิเคราะห์การฆา่ตัวตายของคนไทย: ข้อมูลทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ.2547, บทความการประชุม

วิชาการประชากรศาสตร์แห่งประเทศไทย  
2 2548 ความเหมอืนที่แตกต่างของค าศัพท์ในการส ามะโนประชากร 5 คร้ังหลังสุด, วารสารไทยคดีศึกษา (TCI 

กลุ่ม 1) 
3 2550 บ านาญชราภาพ: ปัญหาในอนาคตของกองทุนประกันสังคม, บทความการประชุมวิชาการ

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

Population and Social Research (TCI กลุ่ม 1) 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/84685/67433 

5 2553 ทุนทางสังคมในประเทศไทย, การสัมมนาเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4, คณะศลิป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
https://repository.turac.tu.ac.th/bitstream/handle/6626133120/144/Arnat_Measuring.pdf?s
equence=2&isAllowed=y 

6 2554 Chinese Rural in Globalization: Effects and Adaptations from Industrialization, The 
International Journal of East Asia Studies (TCI กลุ่ม 1) 
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/51127/42352 

7 2555 ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุในประเทศไทย, บทความตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติชื่อ “ธรรมศาสตร์วิจัย” 
http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/teera-pornthip-tu-research-day-2012-
abstract.pdf 

8 2555 ท่องเที่ยวสร้างสรรค:์ เคร่ืองมือส าคัญน าไปสู่ชุมชนยั่งยืน, บทความตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติชื่อ “ธรรมศาสตร์วิจัย” 
http://1ab.in/yvh 

9 2555 Industrialization in China: Lessons for Thailand, บทความตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติชื่อ “The “1” Thai-Chinese Strategic Research Seminar” (24-26 
August 2012)  
https://elibrary.trf.or.th/fullP/RDG5410004//RDG5410005_abstract.pdf 

10 2556 การผ่าคลอด: การคลอดที่เราควรเลือกจริงหรือ?,  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ย่ังยืน ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ  “ชุมชนท้องถ่ิน ฐานรากการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่   9-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็น
เตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
https://cscd.kku.ac.th/uploads/proceeding/140813_110634.pdf 

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: ความหลากหลายในช่วงชวีิตหน่ึง, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 
พ.ศ.2557 (TCI กลุ่ม 1) 
http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=20 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง 
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 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tureview/article/view/40725/33742 

14 2558 ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม, วารสารธรรมศาสตร์ ปี
ที่ 34 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2558) (TCI กลุ่ม 1) 
http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=1825 

15 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  

16 2558 ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายของส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม, วารสารวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/issue/view/12023/Vol.3 

17 2558 Creative Tourism Achievement in Thailand: Evaluated by Experts and Tourists, 
Thammasat Review. (TCI กลุ่ม 1) 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tureview/article/view/110906/86825 

18 2559 ความเป็นธรรมทางสังคม: ความพยายามช้ีวัดและวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข, วารสารธรรมศาสตร์  (TCI 
กลุ่ม 1)  
http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=1851 

19 2560 The Study of Opinions on a New Online International Degree Program at Faculty of 
Sociology and Anthropology, Thammasat University, International Conference for 
Sustainable Development. Sri Lanka (25 August 2017) 

20 2560 Employment Issues in the Thailand Tourism Sector: A DASTA Case, International 
Conference for Sustainable Development. Sri Lanka (25 August 2017) 

21 2561 Adolescent Expectations of the “Ideal” Mate: Case Study of Undergraduate 
Students in Bangkok. 2018 International Conference on Information and Social Science 
(ISS 2018), Nagoya, Japan 5-9 April. 

22 2561 Dispute Mediation Abroad: An Alternative Conflict Resolution. Thammasat Review. 
Vol. 21, No.2, July-December, 2018.  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tureview/article/view/161341/116335 

23 2562 Self-employed Workers' Preparation for Aging among Thailand's Aging Society. 7th 
International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2019) to be held in Prague, 
Czech Republic, on July 26-27, 2019. (Proceeding) 
https://www.scribd.com/document/443986997/IACSS-2019-Proceedings-pdf 

24 2562 การส ารวจการจ้างงานในภาคการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย, วารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทย
นานาชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2562, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (TCI 
กลุ่ม 1) 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/182451/140243 
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ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง 
25 2563 ‘‘Social Justice’’ How to measure fairness before saying that there is or is not fair in 

Thai society. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences. Vol.16 (1) (January-April, 
2020) NO.1 (TCI 1) 
http://www.researchold.dusit.ac.th/new/upload/file/b9bd31f4e2b00977595d69933cfc874c
.pdf 

26 2563 ความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพือ่การสื่อสารในกลุ่มผู้สงูอาย.ุ วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2563) (TCI กลุ่ม 1) 
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/article/view/218413/165748 

27 2563 การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า: การรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานประกอบการ
ภาคีเครือขา่ยของ อพท., วารสารการบริการและการท่องเท่ียวไทย, ฉบับที่ 2 ปีที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ.2564 (TCI กลุ่ม 1)  

28 2563 The Vocational Education System in Thailand and Singapore:  A Sociological 
Perspective, Thammasat Review Vol.23, No.2, July-December, 2020. (TCI กลุ่ม 1) 
https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview/article/view/239854 

29 2563 "แนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการจัดต้ังเมืองแฝดด้านการท่องเที่ยวของไทย"
วารสารวิชาการการทองเท่ียวไทยนานาชาติ ตีพิมพ์ ปีที่ 16 ฉบับที ่1 มกราคม –มิถุนายน 2563 (TCI กลุ่ม 
1)  
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/240046 

30 2563 “Informal Workers” Suffering in Working Life without Social Security Thammasat 
Review Vol.24, No.1, January-June, 2021. (TCI กลุ่ม 1) 
https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview/article/view/239869 

31 2563 การศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทย วารสาร
กระบวนการยุติธรรม (ตีพิมพ์ ปีที่ 13 เล่มที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) (TCI กลุ่ม 2) 
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/issue/view/16711 

32 2563 ข้อเสนอแนะต่อการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา “เด็กแว้น” จากประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ วารสารการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

33 2563 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยืนในประเทศไทย 
กรณีศึกษาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

34 2563 “Social and Culture Dimension: Thai investors should to know before investing in 
Myanmar” (On Process) 

35 2563 ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวต่อคู่ครองในอุดมคติ:  
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

36 2563 กระบวนการก้าวเข้าสู่กลุ่มแว้น และพฤติกรรมการแข่งรถในทาง กรณีศึกษาพื้นที่กระท าผิดซ้ าซาก 
วารสารมนุษยศาสตร์ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

37 2563 ประชาชน vs กองทัพบก: ความเชื่อมั่นและความหวัง วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
(อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

38 2563 เทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

39 2563 "ความเป็นธรรมที่หลากหลาย ภายใต้สังคมที่เหลื่อมล้ าของไทยในปี 2561" (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

40 2563 "ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  จากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" 
วารสารการบริการและการท่องเท่ียว (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
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ล าดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง 
41 2563 "การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับสิงคโปร์" วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
42 2563 การศึกษาแนวทางทีเ่หมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
43 2563 “กระบวนการยุติธรรม" สินคา้ราคาแพงที่มิใช่ทุกคนจะเข้าถึง วารสารคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
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งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ล าดับที่ เดือน/ปี ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 2552-2553 หัวหน้าคณะท างานยกร่างหลักสูตรปริญญาโท 

สาขาการวิจัยทางสังคม 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 2552-2554 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตธัญบุรี 

3 2552-2553 ผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรงุหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตธัญบุรี 

4 2553-2553 รษก.ผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรี สาขาการ
วิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 2553-2555 กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพัฒนาดัชนีทุนทาง
สังคม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

7 2553-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

8 2553-ปัจจุบัน กองบรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์, สถาบันเทคโนโลยี
ปัญญาวิวัฒน์ 

9 2554 ที่ปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย บริษัท AR Research จ ากัดในเครือ Advanced 
Research Group 

10 2555 รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11 2555-2556 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12 2555-2558 กรรมการศูนย์ศึกษาสงัคมและวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 2555-2556 ประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14 2555-ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านคลังข้อมูล ศูนย์เรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

15 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 2555-2556 ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17 2556 ประธานคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมด้านนันทนาการ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18 2557-ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 2557-ปัจจุบัน กรรมการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ เดือน/ปี ต าแหน่ง หน่วยงาน 
20 14/3/2557-

6/2/2558 
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
21 2557 ประธานคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ใน

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาสังคมวิทยา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22 7/2/2558-
30/6/2559 

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

23 2558 ประธานคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
ปริญญาโท สาขาการวิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 2558-ปัจจุบัน กรรมการประจ าสถาบัน สถาบันภาษาและคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

25 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญา
โท สาขาการวิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26 2558-ปัจจุบัน  คณะท างานรับรองแหล่งท่องเท่ียวชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

27 1/7/2559-
31/5/2560 

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

28 1/7/2559-
31/5/2560 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

29 1/12/2559-
31/5/2560 

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

30 1/12/2559-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและ
งบประมาณ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

31 1/12/2559-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

32 1/12/2559-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

33 1/4/2560-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการปรับปรงุกายภาพคณะที่
ท่าพระจันทร์ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

34 1/4/2560-
1/8/2560 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

35 1/6/2560-
31/12/2560 

รักษาการผูช้่วยอธิการบดี ฝ่ายพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

36 
 

1/6/2560-
31/12/2560 

รักษาการเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

37 1/6/2560-
31/12/2560 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

38 1/11/2560-
ปัจจุบัน 

กรรมการศูนย์ศึกษาสงัคมและวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 1/1/2561-
31/7/2561 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ เดือน/ปี ต าแหน่ง หน่วยงาน 
40 1/1/2561-

ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

41 1/1/2561-
ปัจจุบัน 

บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร ์ ฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

42 1/7/2561-
31/5/2562 

ผู้ประสานงานประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์  
“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร” 

ฝ่ายชุมชนและสังคม  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การ
มหาชน) 

43 1/1/2559-
ปัจจุบัน 

กรรมการประจ าสถาบัน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

44 1/1/2562-
ปัจจุบัน 

กรรมการกองทุนวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

45 1/3/2563-
ปัจจุบัน 

อนุกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ประสบการณ์การท างาน 
ล าดับที่ ปี พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 
1 2543-2544 นักวิชาการสถิติ 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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
5 2548-2549 นักวิจัย สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์พเิศษ 
1 2545-2546 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “คณิตศาสตร์พื้นฐาน” 

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 2546-2547 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติธุรกิจ” 

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
3 1/2551 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพื่องานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 
4 2/2251 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติพื้นฐาน 1” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 
5 1/2552 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพื่องานวิจัย” 

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

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

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 
8 1/2553 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพื่องานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 
9 2/2553 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเชิงอนุมาน 2” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 
10 1/2554, 

1/2555 
อาจารย์พิเศษ สอนเน้ือหา “การสร้างแบบสอบถาม” 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11 2/2554 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเชิงอนุมาน 2” 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

12 2/2554 อาจารย์พิเศษ สอนเน้ือหา “การสร้างเคร่ืองมือวัด” 
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน 
13 2/2556 อาจารย์พิเศษ สอนเน้ือหา “Item Response Theory” วิชา Quantitative 

Research Method 1 หลักสูตรปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14 1/2563 อาจารย์พิเศษ สอนเน้ือหา “Nonparametric statistics: ข้อตกลงเบื้องต้น 
ตัวอย่างสถิติ การวิเคราะห์ และแปลผล” หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานโยบาย คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ 
1 2551 วิทยากร เรื่อง “การวเิคราะห์ปัจจัย” ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ 
2 2552 วิทยากร เรื่อง “การวเิคราะห์ปัจจัย” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 2553 วิทยากร เรื่อง “สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม” ศูนย์การเรียนรู้การ

วิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
4 2553 วิทยากร เรื่อง “ประเภทและวิธีการสุ่มตัวอยา่ง” ศูนย์การเรียนรูก้ารวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
5 2553 วิทยากร เรื่อง “การวเิคราะห์ความผันแปรหลายตัวแปรตาม” ศนูย์การเรียนรู้

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

กลุ่ม” ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

7 2553 วิทยากร เรื่อง “การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมาย” ศูนย์การเรียนรู้การ
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 “สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”, 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

11 20/10/2553 
 

วิทยากร เรื่อง “โครงสร้างการเขียนงานทบทวนวรรณกรรมที่ดีส าหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

12 20/10/2553 
 

วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการเขา้ไปอยู่ในวัฒนธรรมและบริบทที่ต้องการศึกษา
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

13 17/11/2553 
 

วิทยากร เรื่อง “การแจกแจงความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

14 1/12/2553 
 

วิทยากร เรื่อง “การวเิคราะห์จัดกลุ่ม”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

15 24/2/2554 
 

วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการประชุมระดมสมองส าหรับการวิจัยเชงิคุณภาพ”, 
ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน 
16 29/6/2554 

 
วิทยากร เรื่อง “การวิจัยเชิงทดลองและการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA)”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  

17 19/9/2554 วิทยากร เรื่อง “การเขียนข้อเสนอในการวิจัย”, คณะศลิปศาสตร ์สาขา
ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

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

19 25/9/2555 วิทยากร เรื่อง “ววิัฒนาการการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน: บทเรียนต่อ
ประเทศไทย” สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1 โรงแรม
บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กทม. 

20 12/5/2556 วิทยากร เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพ
การศึกษา” โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21 17/6/2556 วิทยากร เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการเพือ่ตีพิมพ์หรือน าเสนอในงาน
วิชาการระดับนานาชาติ”มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี

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

23 17/7/2557 วิทยากร เรื่อง “การเขียนโครงการและการจัดท างบประมาณ”, คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

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

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

26 16/8 และ 2/9 
/2559 

วิทยากร การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินผลสมัฤทธิ์ของการ
ฝึกอบรม” สถาบันพระปกเกล้า 

27 19/12/2559 วิทยากร การอภิปราย “หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ” คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

28 28/3/2560 วิทยากร สัมมนา “หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ” คณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

29 25/5/2560 วิทยากร อบรม เรื่อง “การขอต าแหน่งทางวิชาการ” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์ล าปาง) 

30 28/6/2560 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “การขอต าแหน่งทางวิชาการ: ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เสวนากับผู้รู้หนทางสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” กองทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

31 30/6/2560 วิทยากรและผู้ด าเนิน
รายการ 

นิเทศอาจารย์ใหม่ หัวข้อ “การท าวิจัยและการท าผลงานเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ” กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

32 25/7/2560 วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์และ
เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและในที่ประชุม
ระดับนานาชาติ” สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

33 26/7/2560 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ” คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

file:///D:/cv/Evidence/จม.เชิญเป็นวิทยากร%20คณะพาณิชย์%20080759.pdf
file:///D:/cv/Evidence/จม.เชิญเป็นวิทยากรสถาบันพระปกเกล้า%20160859%20และ%20020959.jpg
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน 
34 26/7/2560 วิทยากร KM เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร

ระดับนานาชาติและในที่ประชุมระดับนานาชาติ” คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

35 17/7/2560 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ” คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

36 24/1/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เมื่อเกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการเปลี่ยนไป.. มธ.จะ
เอาอย่างไร?” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

37 16/2/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์ต าแหน่งวิชาการที่
เปลี่ยนไป” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

38 27/2/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์ต าแหน่งวิชาการที่
เปลี่ยนไป” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 9/3/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์ต าแหน่งวิชาการที่
เปลี่ยนไป” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 

40 14/3/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์ต าแหน่งวิชาการที่
เปลี่ยนไป” คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

41 21/11/2561 อาจารย์พิเศษ วิชา “ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย” ในหวัข้อ “ทฤษฎีการโครงสร้าง
หน้าที่นิยม (Structural-Functionalism Theory) คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 4/12/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “ท าอย่างไรให้ได้ต าแหน่งวิชาการภายใต้ข้อบังคับ มธ.
และประกาศ กพอ.เกณฑ์ใหม่” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
ล าปาง) 

43 2-4/2562 วิทยากร อบรมผู้บริหารท้องถ่ินในหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถ่ิน 4.0” ในหัวข้อ 
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: เครื่องมือสู่การบริหารท้องถ่ิน 4.0” 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

44 27/2/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ” วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

45 17/3/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่ อ ง  “การปรับปรุ งประสิ ท ธิภ าพการท า งานและ
ความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการ” คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

46 5-6/2562 วิทยากร อบรมผู้บริหารท้องถ่ินในหลักสูตร “การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างย่ังยืน” ด้วยการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
หมวดวิชาท่ี 2: การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน 
รายวิชาท่ี 3: ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: เพื่อเสริม (คุณค่า) 
และสร้าง (มูลค่า) 

47 21/6/2562 วิทยากร ประชุม เรื่อง “การขอต าแหน่งทางวิชาการ” วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

48 9,23/7/2562 วิทยากร นิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2562 
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ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน 
49 9/8/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมส าหรับการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

50 19/8/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

51 27/9/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง
วิชาการ” สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

52 7/10/2562 วิทยากร (ร่วม) สั ม ม น า  เ รื่ อ ง  “ Academic Position by TU Regulation” 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

53 22/11/2562 วิทยากร อบรม เรื่อง “Mixed Method Research” คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

54 15/11/2562 วิทยากรกระบวนการ ประชุมสัมมนาเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานกิจการสภาท้องถ่ินฯ” 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

55 6/2/2563 วิทยากร สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 42 เรื่อง “ชีวิตที่เหลื่อมล้ า: เหลื่อมล้ าตลอด
ชีวิต” เสวนาในหัวข้อ “ภาพรวมความเหลื่อมล้ า และดัชนีความ
เหลื่ อมล้ า”  ประเด็น “ดัชนีความเป็นธรรมในสั งคม” คณ ะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

56 28/9/2563 อาจารย์พิเศษ วิชาสัมมนาการวิจัยปริมาณ เรื่อง “นอนพาราเมตริกกับการวิจัยเชิง
นโยบาย” นักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรนโยบายทางสังคม 

57 2/2/2564 อาจารย์พิเศษ วิชาการวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง “วิธีวิทยาเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยเชิง
นโยบาย” นักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรนโยบายทางสังคม 

 


