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ปรับปรุงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ประวัตผิลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์) 
 

ช่ือ-นามสกุล   สดุแดน วิสทุธิลกัษณ์ 
ตาํแหน่งวิชาการ  อาจารย์ประจ า (วนัท่ีเร่ิมปฏิบตังิาน 6 มีนาคม พ.ศ.2541) 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (วนัท่ีแตง่ตัง้ 1 มีนาคม พ.ศ.2556)  
สถานที่ตดิต่อ   คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   (ศนูย์ท่าพระจนัทร์) 2 ท่าพระจนัทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
   (ศนูย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทมุธานี 12120 
โทรศัพท์ที่ทาํงาน  0 2613 3333   (ศนูย์ท่าพระจนัทร์) 
   0 2696 5886   (ศนูย์รังสิต) 
   http://www.socanth.tu.ac.th 
โทรสาร   0 2224 9427  (ศนูย์ท่าพระจนัทร์) 
   0 2696 5812   (ศนูย์รังสิต) 
E-mail:   suddanwisud@gmail.com  
 
ประวัตกิารศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

DEA (Ethnologies) 2548 Université Paris 10 (Nanterre), France 
ปริญญาโท (มานษุยวิทยา)  
Master of Art (Anthropology) 

2534 
 

คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (การระหว่างประเทศ) 
Bachelor of Art (Political Science) 

2530 คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ความสนใจทางวิชาการ 
 1. มนษุย์กบัการเดนิทาง - มานษุยวิทยาการเดินทางและการทอ่งเท่ียว 
 2. พิพิธภณัฑ์และมรดกวฒันธรรมศกึษา 
 3. ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาตพินัธุ์ 
 4.พทุธศาสนาในเอเชีย 

http://www.socanth.tu.ac.th/
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รายวิชาที่สอน 
ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิชาพืน้ฐานท่ัวไป 
ม.121 มนษุย์กบัสงัคม 
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑติ 

 ม.201 มานษุยวิทยาเบือ้งต้น     
 ม.330 เขตวฒันธรรม      
 ม.421 วฒันธรรมและการท่องเท่ียว  
 ม.443 การวิจยัและการออกแบบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์ 
 สม.419 การศกึษารายบคุคล     
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑติ (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) 
 ม.330 วิจยัเขตวฒันธรรม     
 ม.421 วฒันธรรมและการท่องเท่ียว    
 สม.418 ภาคนิพนธ์ 2      
     
ระดับบัณฑติศึกษา 
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑติ (สาขามานุษยวิทยา) 
 ม.653 วฒันธรรมการทอ่งเท่ียว 
  
ผลงานวิจัย 

ลาํดับ
ที่ 

ปี 
พ.ศ. 

ช่ือเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุน
สนับสนุน 

1 2544 กลุ่มชาตพิันธ์ุกะลอม : ประวัตศิาสตร์ชาตพิันธ์ุ ความเช่ือ 
ประเพณีและพธีิกรรม แขวงหลวงนํา้ทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, สถาบนัไทยคดีศกึษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นกัวิจยั 1 ปี 50,000 

2 2545 ชีวิต ความคิดและการเดนิทางของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ 
พันธุเมธา นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยาสตรีคนแรกของไทย 

นกัวิจยั 1 ปี 320,000 

3 2554 โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการ
พฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

9 เดือน 998,800 

4 2555 โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนม่าร์, 
สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการค้าและการพฒันา 

นกัวิจยั 6 เดือน 1,207,000 
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ลาํดับ
ที่ 

ปี 
พ.ศ. 

ช่ือเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุน
สนับสนุน 

5 2556 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาตภิายใต้โครงการสร้าง
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาต ิครัง้ที่ 1, องค์การบริหารการ
พฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน)  

หวัหน้า
โครงการ 

210 วนั 800,000 

6 2556 โครงการการจัดทาํส่ือเพื่อความเข้าใจเร่ือง “การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์”, องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียว
อยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน)  

หวัหน้า
โครงการ 

6 เดือน 400,000 

7 2556 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายใน
ระดับชาตสู่ิระดับนานาชาต ิ(ระยะท่ี 1) , องค์การบริหารการพฒันา
พืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน)  

หวัหน้า
โครงการ 

12 เดือน 1,600,000 

8 2557 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาตภิายใต้โครงการสร้าง
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาต,ิ องค์การบริหารการพฒันา
พืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

270 วนั 600,000 

9 2557 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายใน
ระดับชาตสู่ิระดับนานาชาต ิ(ระยะท่ี 2) , องค์การบริหารการพฒันา
พืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

6 เดือน 820,000 

10 2557 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพฒันา
พืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

12 เดือน 2,800,000 

11 2557 พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นท่ี 1 และขยาย
พืน้ท่ีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นท่ี 2 ในพืน้ท่ีพเิศษ 4, 
องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 
(องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

3 เดือน 950,000 

12 2558 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 2) องค์การบริหารการ
พฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

12 เดือน 10,700,000 

13 2558 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาตภิายใต้โครงการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

270 วนั 750,000 

14 2558 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 3) องค์การบริหารการ
พฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน)  

หวัหน้า
โครงการ 

12 เดือน 8,200,000 

15 2559 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 4) องค์การบริหารการ
พฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

หวัหน้า
โครงการ 

12 เดือน 9,000,000 
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ลาํดับ
ที่ 

ปี 
พ.ศ. 

ช่ือเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุน
สนับสนุน 

16 2559-
2561 

พืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิและเส้นทางจาริกแสวงบุญของพุทธเถรวาทใน
เอเชียอาคเนย์ : โครงข่ายพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิและการท่องเท่ียวในโลก
สมัยใหม่ ภายใต้โครงการทนุเมธีวิจยัอาวโุส ประจ าปี 2559 

นกัวิจยั 36 เดือน 200,000 

ตาํรา/หนังสือหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

ลาํดับที่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง 
1 2556 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์และคณะ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative 

Tourism Thailand องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่ง
ยัง่ยืน : กรุงเทพฯ,2556  

2 2558 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คู่มือ
และแนวทางปฏิบัต ิองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่ง
ยัง่ยืน : กรุงเทพฯ,2558 

3 2559 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), ปฏิบัตกิารพพิิธภัณฑ์ : บทเรียนจาก
คนอ่ืน สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต.ิ เปนไท พบัลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ, 2559  

4 2560 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาต ิ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน. กรุงเทพ ฯ : ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) , 2560 

5 2560 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), สิงสาราสัตว์ : มานุษยวิทยาว่าด้วย
สัตว์และสัตว์ศึกษา. กรุงเทพ ฯ : โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2560 

6 2562 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,วัลลภ ทองอ่อน, ล้านนาเมืองพระธาตุ สิบสองปันนา
เมืองพระบาท : อ่านตาํนานพระเจ้าเลียบโลกผ่านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) กรุงเทพฯ : สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ภายใต้โครงการ เมธีวิจยัอาวโุส ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชยั พลูสวุรรณ 
พระพทุธศาสนาเถรวาทในบริบทวฒันธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษท่ี 11- 
ปัจจบุนั) (อยู่ระหวา่งการจดัพิมพ์) 

7 2562 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี. (ปริวรรตและอรรถาธิบาย) 
ตาํนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับวัดพระเกิด ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน คัมภีร์
ใบลานอักษรไทยวน พ.ศ.2449 จาํนวน  11 ผูก กรุงเทพฯ : สาํนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการ เมธีวิจยัอาวโุส ศาสตราจารย์ 
ดร. เสมอชยั พลูสวุรรณ พระพทุธศาสนาเถรวาทในบริบทวฒันธรรมเอเชียอาคเนย์ 
(คริสต์ศตวรรษท่ี 11- ปัจจบุนั) (อยูร่ะหวา่งการจดัพิมพ์) 
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บทความวิชาการ / บทความวิจัย 

ลาํดับที่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง 
1 2535 ความเปล่ียนแปลงของลวดลายและความหมายของผ้าซิ่นตีนจกหาดเสีย้ว

ในกระแสนิยมผ้าพืน้เมือง วารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 18 ฉบบั 3 กรกฎาคม-
ธนัวาคม, 2535 

2 2536 พวนบ้านหาดเสีย้ว ความคาํนึงถึงเม่ือสามปีให้หลัง วารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 
19 ฉบบั 4 ตลุาคม-ธนัวาคม, 2536 

3 2541 ฃ คิด เร่ือง ฅ วารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 27 ฉบบั 4 ตลุาคม-ธนัวาคม, 2541 

4 2542 เดนิตามรอย ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยา
สตรีคนแรกของไทย (จดหมายจากเจ้ล่าน 24 ธันวาคม 2501) จลุสารไทย
ศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีท่ี 16 ฉ.1 สิงหาคม-ตลุาคม ,2542 

5 2542 พพิธิภัณฑ์ : สิ่งของต้องแสดงและการปกปิดซ่อนเร้น วารสารเมืองโบราณ ปี
ท่ี 25 ฉบบั 4 ตลุาคม-ธนัวาคม, 2542 

6 2543 จดหมายจากมาเฆริตา รัฐอัสสัม โดยศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (บทนํา
และเรียบเรียง) วารสารธรรมศาสตร์ ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน-ธนัวาคม, 2543  

7 2544 จุ้ม : อาํนาจของอักขระ วารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 27 ฉบบั 4 ตลุาคม-ธันวาคม, 2544 
8 2545 เสียงร้องของคนเหนือเข่ือน วารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 28 ฉบบั 2 เมษายน-

มิถนุายน, 2545 

9 2546 นักมานุษยวิทยากับการเดินทาง รวมบทความวิชาการและความทรงจ า เน่ืองใน
โอกาสเกษียณอายรุาชการ ร.ศ.สมุิตร ปิตพิฒัน์ โรงพิมพ์ซนัต้า : กรุงเทพฯ, 2546 

10 2546 การจดจาํและการโยกย้ายความทรงจาํ : เขม้นมองจากปารีส จลุสารหอ
จดหมายเหตธุรรมศาสตร์ ฉบบัท่ี 7 (มิถนุายน 2546-พฤษภาคม 2547) 

11 2549 สุ้มเสียงของเอกสารท่ีรอคอยการสนทนา จดหมายขา่วสมาคมจดหมายเหตุ
ไทย ฉบบัท่ี 3 (ตลุาคม 2549-กนัยายน 2550) 

12 2550 แผนที่ที่ค้นพบใหม่ในพระราชฐานชัน้ใน แผนท่ีหมายเลข 13 อังวะ(อัตปื) : 
ข้อสงสัย ปัญหาและความเหน็ วารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 33 ฉบบั 1 มกราคม-
มีนาคม, 2550 

13 2552 จดหมายจากปัตซากุและปริศนาจุ้มอาหม ใน จากเมืองนนุสนุค าสูอ่สัสมัแดน
ไท, ฉตัรทิพย์ นาถสภุาและคณะ ส านกัพิมพ์สร้างสรรค์ : กรุงเทพฯ,2552 

14 2554 มองหาสิ่งที่ไม่เหน็และการทาํพลเมืองให้เช่ือ(ง) ในพพิธิภัณฑ์พระนคร 
วารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 37 ฉบบั 1 มกราคม-มีนาคม, 2554 
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ปรับปรุงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ลาํดับที่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง 
15 2555 ท่องเที่ยวสร้างสรรค์: เคร่ืองมือสาํคัญนําไปสู่ชุมชนย่ังยืน, บทความตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาตช่ืิอ “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 ชาต”ิ ของบุญช่วยศรีสวัสดิ์ : ส.ส.นักเขียนและนักเดนิทาง บทน าหนงัสือ 
30 ชาตใินเชียงราย, บญุช่วย ศรีสวสัดิ ์ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 8, ศกึษิตสยาม : 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 ในหนงัสือท่ีระลกึ 60 ปีแหง่การ
สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-อิหร่าน, อาร์ทา : เตหะราน, 2558 

21 2559 รูปแบบทางพืน้ท่ีของตาํนานพระเจ้าเลียบโลก : บทวิเคราะห์ตาํนานด้วย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ร่วมกับ วัลลภ ทองอ่อน) น าเสนอการ
ประชมุวิชาการระดบัชาติ “สถาปัตย์กระบวนทศัน์” ภายใต้ความร่วมมือกบั 
โครงการเมธีวิจยัอาวโุส ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชยั พลูสวุรรณ พระพทุธศาสนาเถร
วาทในบริบทวฒันธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษท่ี 11- ปัจจบุนั ตีพิมพ์ใน 
วารสารสงัคมวิทยามานษุยวิทยา ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 
20-45 

22 2560 บทนํา “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาต ิ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน
และบทแปล “ ‘เม่ือไม่มีผลงานชิน้เอกฯ’ : ผลกระทบอันแจ้งชัดและมรดก
วัฒนธรรมที่มิใช่กายภาพในโลกที่มีพรมแดน” โดย เคธี โฟลีย์ (Kathy 
Foley, “No More Masterpieces : Tangible Impact and Intangible Cultural 
Heritage in Bordered Worlds”, Asian Theatre Journal, Vol.31,No 2,pp 369-
398, 2014 The University of Hawaii Press,) ใน สดุแดน วิสทุธิลกัษณ์ 
(บรรณาธิการ), มรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพ่ือนบ้าน. 
กรุงเทพ ฯ : ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) 



P a g e  | - 7 - 
 

ปรับปรุงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ลาํดับที่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง 
23 2560 คาํนํา “สิงสาราสัตว์ : มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา” ใน สุดแดน 

วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ), สิงสาราสัตว์ : มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และ
สัตว์ศึกษา. กรุงเทพ ฯ : โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2560 

24 2562 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,วัลลภ ทองอ่อน, ล้านนาเมืองพระธาตุ สิบสองปันนา
เมืองพระบาท : อ่านตาํนานพระเจ้าเลียบโลกผ่านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) กรุงเทพฯ : สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ภายใต้โครงการ เมธีวิจยัอาวโุส ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชยั พลูสวุรรณ 
พระพทุธศาสนาเถรวาทในบริบทวฒันธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษท่ี 11- 
ปัจจบุนั) (อยู่ระหวา่งการจดัพิมพ์) 

 
 
งานด้านบริหารหรืองานด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ปริมาณเวลาที่ต้องใช้ต่อสัปดาห์ 3-9 ชม.) 

ลาํดับที่ เดือน/ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
1 2543,2557-8 บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 2543-2545, 

2552-2559 
คณะกรรมการด าเนินงานและบรรณาธิการ
จลุสารหอจดหมายเหตธุรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการ
โครงการศกึษาศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต
สตรีศกึษา 

วิทยาลยัสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

4 2553 ประธานคณะท างานยกร่างหลกัสตูร
ปริญญาตรี สาขาการจดัการมรดก
วฒันธรรมและพิพิธภณัฑ์ศกึษา  

คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

5 2553 คณะท างาน สมันาวิชาการเร่ือง “สิน้
ศตวรรษ โคลด เลวี-สโทรสส์” จดัโดย
ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร ร่วมกบัคณะ
สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (14 มกราคม 
2553) 

ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร ร่วมกบัคณะ
สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

6 2553-2560 คณะกรรมการบริหารพิพิธภณัฑ์
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ปรับปรุงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ลาํดับที่ เดือน/ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
      7 2553,2554, 

2558-2559 
คณะกรรมการปริญญาตรี คณะสงัคม
วิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

8 2554-2555 คณะอนกุรรมการหนงัสือและสิ่งพิมพ์
วิชาการศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร 

ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร 

9 2554-2560 กรรมการบริหารและด าเนินงานหอ
จดหมายเหตแุละหอประวตัิศาสตร์
เกียรติยศแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

10 2555-2559 รองคณบดีฝ่ายการนกัศกึษา คณะสงัคม
วิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

11 2555 คณะกรรมการท านบุ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

12 2555 บรรณาธิการหนงัสือครบรอบ 25 ปี 
พิพิธภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ 

คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

13 2555 บรรณาธิการหนงัสือ ครบรอบ78 ปี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : มอง
ธรรมศาสตร์ผา่นเอกสารจดหมายเหต ุ

 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

14 2557 บรรณาธิการหนงัสือ ธรรมศาสตรานกุรม 
80 ปี (2477-2557) 

 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

15 2558 บรรณาธิการหนงัสือ สงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยาท่ีรู้สึก หนงัสือท่ีระลกึ
ครบรอบ 50 ปีคณะสงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา 

คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

16 2558 กองบรรณาธิการวารสารนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

17 2558 คณะกรรมการวิพากษ์หลกัสตูรสงัคมวิทยา 
และมานษุยวิทยา คณะศลิปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
 

มหาวิทยาลยันครพนม 
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ปรับปรุงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ลาํดับที่ เดือน/ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
    18   2558-2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการ

สง่เสริมงานวิจยั คณะวิทยาการการ
เรียนรู้และศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     19     2559 กรรมการตดัสินรางวลันกักิจกรรมดีเดน่
ด้านศลิปวฒันธรรมและด้านกิจกรรม
ความคดิสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     20 2560-2561 ผู้อ านวยการพิพิธภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรต ิ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     21      2561 คณะท างานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือ
การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ลาํดับที่ ปี พ.ศ. ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 

1 2532-2534 ฝ่ายวิชาการ นิตยสารสารคดี 
2 2535-2537 เขียนบทสารคดี บริษัทแปซิฟิคอินเตอร์ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั 
3 2538-2540 Producer บริษัทพาโนรามาดอคควิเมนทาร่ี จ ากดั  

 
วิทยากรอบรม/บรรยายพเิศษ 

1 2554 วิทยากร บรรยาย เร่ือง “มองมมุใหมพ่ิพิธภณัฑ์ในฝร่ังเศส” จดัโดย 
วารสารเมืองโบราณ (16 มิถนุายน 2554) 

2 2554 วิทยากร วิชา “ปฏิบตักิารภาคสนาม” คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลยัศลิปากร (18 สิงหาคม 2554) 

3 2554 วิทยากร บรรยาย “พิพิธภณัฑ์วิพากษ์ : การเขม้นมองจากระยะไกล” 
จดัโดย สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชียและศนูย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล (21 กนัยายน 2554) 

3 2555 วิทยากร งานเสวนา เทศกาลภาพยนตร์พหวุฒันธรรม จดัโดย ศนูย์
มานษุยวิทยาสิรินธร (15 มิถนุายน 2555) 

4 2558 วิทยากร ร่วมเสนอแนะการน าเสนอขา่วและรายการอาเซียนของ
สถานีไทยพีบีเอส (21 ตลุาคม 2558) 
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ปรับปรุงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ลาํดับที่ ปี พ.ศ. ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
5       2559 วิทยากร บรรยาย “มนษุย(ส)ภาพในพิพิธภณัฑ์ : ความกระหายใคร่รู้

และการบีฑา สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิ(12 
พฤษภาคม 2559) 

6      2559 วิทยากร รูปแบบทางพืน้ท่ีของต านานพระเจ้าเลียบโลก : บทวิเคราะห์
ต านานด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ น าเสนอในการ
ประชมุวิชาการระดบัชาติ “สถาปัตย์กระบวนทศัน์” ภายใต้
ความร่วมมือกบั โครงการเมธีวิจยัอาวโุส ศาสตราจารย์ ดร. 
เสมอชยั พลูสวุรรณ พระพทุธศาสนาเถรวาทในบริบท
วฒันธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษท่ี 11- ปัจจบุนั)
หอประชมุ ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)19 
ธนัวาคม 2560 

7      2560 วิทยากร มรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ : บทเรียนจากเพ่ือนบ้าน ใน
งานสมัมนาวิชาการ “มรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของ
ชาต ิ: บทเรียนจากเพ่ือนบ้าน หอประชมุ ศนูย์มานษุยวิทยา
สิรินธร (องค์กรมหาชน) 27 มกราคม 2560 

8      2560 วิทยากร “รูปแบบทางพืน้ท่ีของต านานพระเจ้าเลียบโลก (ผกูท่ี 4-7) 
ส านวน สิงฆะ วรรณสยั” ใน การประชมุวิชาการเร่ือง 
“ล้านนาข้ามแดน” คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่13 มกราคม พ.ศ. 2560 

9      2560 วิทยากร  “ล าดบัศกัดิพื์น้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิอาณาจกัรล้านนา: วิเคราะห์เชิง
พืน้ท่ีจากต านานพระเจ้าเลียบโลก” (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. ในวนัท่ี 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. 
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ปรับปรุงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ลาํดับที่ ปี พ.ศ. ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
10      2562 วิทยากรร่วม ล้านนาเมืองพระธาต ุสิบสองปันนาเมืองพระบาท : อา่น

ต านานพระเจ้าเลียบโลกผา่นระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(GIS) ในงานประชมุวิชาการ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ : 

ศลิปะ สถาปัตย์และวฒันธรรม ท่ีศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร 

31 มกราคม พ.ศ. 2562 (ร่วมกบั ผ.ศ. วลัลภ ทองออ่น) 

 


