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รายวิชาท่ีสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 

 สว.310 การวิจัยเชิงปริมาณ      วิชาบังคับ 

 สว.345 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม     วิชาเลือก 

 สม.419 การศึกษารายบุคคล      วิชาบังคับ 

 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) 

 สว.312 หลักการวิจัยเชิงปริมาณ     วิชาบังคับ 

 สว.416 การวิจัยแบบแผนการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค   วิชาบังคับเลือก 

 สม.418 ภาคนิพนธ์ 2      วิชาบังคับ 

 

ผลงานวิจัย 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา 

1 2556 โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของโครงการอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP), 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

100 วัน 

2 2556 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการสร้างความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ คร้ังท่ี ๑, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 210 วัน 

3 2556 โครงการการจัดทําสื่อเพ่ือความเข้าใจเร่ือง “การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์”, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 6 เดือน 

4 2556 โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับชาติ
สู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ ๑) , องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 12 เดือน 

5 2557 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการสร้างความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 270 วัน 

6 2557 โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับชาติ
สู่ระดับนานาชาติ (ระยะที่ ๒) , องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 6 เดือน 
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา 

7 2557 โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 12 เดือน 

8 2557 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการวางแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยุติการด าเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 

9 2557 พัฒนาเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ ๑ และขยายพ้ืนที่
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ ๒ ในพื้นที่พิเศษ ๔, องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 

นักวิจัย 3 เดือน 

10 2558 โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ ๒) องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 12 เดือน 

11 2558 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 270 วัน 

12 2558 โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมในสังคม, กองทุนวิจัย ทุนวิจัย
ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นักวิจัย 12 เดือน 

13 2558 โครงการศึกษาการรับรู้ด้าน Low Carbon Tourism ของนกัท่องเท่ียวที่
เลือกพักในโรงแรมที่พักภาคีเครือข่ายของ อพท., องค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 105 วัน 

14 2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (ออนไลน)์ นานาชาติ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, กองทุนวิจัย ทุนวิจัยประเภทวิจยั
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 

15 2558 โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ ๓), องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 12 เดือน 

16 2558 โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวในพื้นที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 7 เดือน 

17 2559 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อําเภอเกาะช้าง องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ยุติ
การด าเนินโครงการ) 

นักวิจัย 5 เดือน 

18 2559 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติส่วนที่ ๑, องค์การบรหิาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 270 วัน 

19 2559 โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กแว้น: ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนที่การกระทําผิดซํ้าซาก, ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

นักวิจัย 6 เดือน 
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ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา 

20 2559 โครงการศึกษาวิจัย พัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการสํารวจความคิดเห็นประชาชนและนกัปฏิบัติเกี่ยวกับ
คุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 12 เดือน 

21 2560 โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ ๔), องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย
  

12 เดือน 

22 2560 โครงการออกแบบเคร่ืองมือและวิธีในการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเร่ืองความปลอดภัยสาธารณะ, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 6 เดือน 

23 2561 โครงการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือขยายผลการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน, ส านักงาน
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

นักวิจัย 9 เดือน 

 

บทความวิชาการ / บทความวิจัย 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

1 2546 Intergenerational and Racial Differences in Delinquency among Immigrants.  Paper 
presented at the Annual Conference of the Society for the Study of Social Problem.  
Atlanta, August 15-17, 2003 

2 2547 Immigration Status and Violent Delinquency: Differential Effects of Social 
Disorganization and Social Control. Paper presented at the Annual Meeting of the 
American Society of Criminology, Nashville, November, 2004 

3 2548 Immigration and self-reported delinquency: The interplay of immigration status, 
gender, race and ethnicity. Journal of Crime and Justice 

4 2552 โครงการจดัท าเอกสารวิชาการเรื่องคู่มือการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอค ารบัรองเป็นโครงการกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด 

5 2555 ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : เครื่องมือสาคัญนาไปสู่ชุมชนยั่งยืน, วารสารธรรมศาสตร์  ปีท่ี 31  ฉบับท่ี 2  
เลขหน้า 76-86  

6 2556 Creating and Maintaining Sustainable Rural Community through  
Creative Tourism: Experience from Thailand, Paper presented at International 
Symposium on Education, Psychology, Society and Tourism (ISEPST), June, 2013 
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7 2557 Innovation in Sustainable and Responsible Tourism Practices through Creative 
Tourism in Thailand, Paper presented at International Tourism and Travel Studies 
Conference (TOURAVEL), June, 2014 

8 2557 การประเมินผลกระทบทางสังคม : เสียงสะท้อนจากคนในชุมชน กรณีศึกษาโครงการอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมด้านอวกาศ, บทความตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2557 

9 2557 ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง: จากความสัมพันธ์ในครอบครัวสู่ความสมัพนัธ์ทางสังคม, วารสาร
ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 2 เลขหน้า 87-105 

10 2559 ความเป็นธรรมทางสังคม: ความพยายามช้ีวัดและวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข, วารสารธรรมศาสตร์  ปีท่ี 
35  ฉบับท่ี 1  เลขหน้า 164-191   

11 2559 Creative Tourism Achievement in Thailand: Evaluated by Experts and Tourists, 
Thammasat Review, 2016, 19(1) : 75-87 

 

รางวัล และทุนที่ได้รับ 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ทุนที่ได้รับ 

1 2543 Graduate Research Fellowship for a Master’s thesis  

2 2545-2547 University of Tennessee, Knoxville Graduate Research Assistantship 

3 2548 University of Tennessee, Knoxville Graduate Teaching Assistantship 

4 2559-
ปัจจุบัน 

Royal Thai Government Fellowship และ AIT Fellowship (ส าหรับการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ณ Asian Institute of Technology (AIT) 

 

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ปริมาณเวลาท่ีต้องใช้ต่อสัปดาห์ 3-9 ชม.) 

ลําดับที ่ เดือน/ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1 2551-2554  กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี  

สาขาการวิจยัทางสังคม  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2 2552-2556 กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3 2554-2558 ผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรี สาขาการ
วิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4 2554-2560 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ลําดับที ่ เดือน/ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

5 2554-2558 กรรมการประจ าคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6 2556-2557 กรรมการด าเนินงานในวาระครบรอบ 50 ปี 
การสถาปนาคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

7 2557 กรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
IUAES 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

8 2558-2559 กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี  

สาขาการวิจยัทางสังคม  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

9 2561-ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ AAS-in-Asia 2019  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

10 2561-ปัจจุบัน คณะกรรมการด าเนินงานจัดงานประชุม
วิชาการประจ าปดี้านมานุษยวิทยาและสังคม

วิทยาครั้งที่ 1 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณ์การทํางาน 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1 2543 Research Associate Asian Center for Transportation Studies, Asian Institute 
of Technology 

2 2545-2547 Research Assistant Center for Criminology and Criminal Justice, University 
of Tennessee, Knoxville 

3 2548 Teaching Assistant Department of Sociology, University of Tennessee, 
Knoxville 

4 2549 Assistant to 
Managing Director 

บริษัทชัยนันท์ บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด 
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วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ 

ลําดับที ่ ปี พ.ศ. ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1 11 ม.ค. 2553 วิทยากร เรื่อง “แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง” และ เรื่อง “การ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณแบบพรรณนา”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2 10 ส.ค. 2555 วิทยากร เรื่อง “หลักการและเทคนิคการตดิตามตรวจสอบประเมินผล”,
กรมบัญชีกลาง 

3. 16 ส.ค. 2559 
และ 2 ก.ย. 
2559 

วิทยากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการฝึกอบรม” สถาบันพระปกเกล้า 

4 16 ก.ย. 2559 วิทยากร Internal Research Training Programme ในหัวข้อ All 
about methods (Quantitative), Thailand Institute of 
Justice (Public Organization) 

5 6 มิ.ย. 2560 วิทยากร เรื่อง “การประยุกตฺใช้แผนที่ในงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร”์  

ณ โรงเรียนเตรียมทหาร 

6 พ.ย. 2560-
เม.ย. 2561 

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อการประเมินเข้าสูต่ าแหน่งให้สูงข้ึนของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนวิชาการ” จัดโดย คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร ์

7 7 พ.ค. 2561 วิทยากร เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อการปฏิบัต”ิ ณ ส านกังานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่
ทอง องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

8 21 มิ.ย. 2561 วิทยากร โครงการฝึกอบรมและพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเมือง
โบราณอู่ทอง โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน GSTC, จัดโดย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
โบราณอู่ทอง 

9 1 ส.ค. 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิ การทบทวนชุดค าถามโครงการ Generation What? ของสถานี 
ThaiPBS 

 


