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วิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต
• Exploring the Transnationality of Gender Mainstreaming Discourse in Humanitarian
Response for Refugees in Mae Sot District, Thailand
ผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
• Tinnaphop Sinsomboonthong. 2020. “Cultural Hybridity of K-Pop Music: From the West to
South Korea, from South Korea to the Globe.” Journal of Language and Culture 39(2). (to
be published in July 2020).
• Tinnaphop Sinsomboonthong. 2020. “On Homosexual Love and Right to Same-Sex
Marriage: Questioning the Paradox of #LoveWins Discourse.” In Handbook of Love in
Cultural and Transcultural Contexts, edited by Claude-Hélène Mayer and Elisabeth
Vanderheiden. Basel, Switzerland: Springer. (to be published in July 2020).
• Tinnaphop Sinsomboonthong. 2017. “Politics of “Pang-Nongng”, Politics of Nonsense:
De-formalisation, Subaltern Space, Collective Identity.” Paper presented at the 13th
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International Conference on Thai Studies (ICTS): Globalized Thailand? Connectivity,
Conflict, and Conundrums of Thai Studies, Chiang Mai (Thailand), July 15-18: pp.15921612. Accessed on March 31, 2018. http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/download_
pub.php?ct=cMXxfhstXNgdImBzBgmLv0b|plus|&
ผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2563. “เพลงป๊ อบเกาหลีกบั โลกาภิวัตน์.” ใน เกาหลีปัจจุบนั : สังคม
และวัฒ นธรรม, โดย นภดล ชาติประเสริฐ (บก.). ปทุม ธานี: สถาบันเอเชี ย ตะวัน ออกศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กาลังจัดพิมพ์และเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2563.
• ติณ ณภพจ์ สิ นสมบูรณ์ทอง. 2562. “การท้าทายวาทกรรมความเป็ นสากลของการบูรณาการ
ประเด็นเพศภาวะเข้าสูก่ ระแสหลักขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ.” วารสาร
สังคมศาสตร์ 49(1): 127-150.
• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2560. “อัตลักษณ์รวมกลุ่ม ของสมาชิก “เพจน้องง” ในฐานะญาณ
วิทยาเควียร์.” วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 36(2): 65-88.
• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2557. “การเมืองเรื่องคน (ที่ถกู ทาให้) ไม่ธรรมดา: มองความเป็ นหญิง
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผ่านกรอบเควียร์.” วารสารสังคมศาสตร์ 44(2): 71-90.
• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2557. “ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุข์ องรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น:
ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างความเป็ นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน.” วารสารการเมือง
การปกครอง 4(1): 233-255.
บทความนาเสนอในการประชุมวิชาการ (บางส่วน)
• Saranya Tarat, Tinnaphop Sinsomboonthong, Watinee Wichaiya. 2020. “(Trans-)formation
of Migrant Workers’ Capital in Thailand.” Paper presented at the 22nd International
Conference on Sociology and Social Anthropology (ICSSA2020), held by the International
Scientific Committee, International Research Conference (IRC) in Tokyo (Japan),
November 17-18. (Accepted and to be presented)
• Tinnaphop Sinsomboonthong. 2020. “The Active Social Live of #LoveWins:
Understanding the Discourse of Homosexual Love and Rights in Thailand.” Paper
presented at the 22nd International Conference on Women, Feminism and Gender Studies
(ICWFG2020), held by the International Scientific Committee, International Research
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•

•

•

•

•

•

Conference (IRC) in Amsterdam (Netherlands), September 17-18. (Accepted and to be
presented)
Tinnaphop Sinsomboonthong. 2020. “Cultural Hybridity of K-Pop Music: From the West to
South Korea, from South Korea to the Globe.” Paper presented at the LATU International
Conference 2020: Understanding of Korean Studies, held by the Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University, the Academy of Korean Studies (AKS), and the Institute of East
Asian Studies (IEAS), Thammasat University in Bangkok (Thailand), January 14-15.
ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2561. "‘เจ้าหญิงแห่งสิทธิมนุษยชน’: บทสารวจการเมืองเรื่องที่มา
และการเมืองเรื่องความหมายของสิทธิมนุษยชนใน ‘วัฒนธรรมสิทธิผสานถิ่น’ ของไทย" ใน การ
ประชุมวิชาการประจาปี ดา้ นมานุษยวิทยาและสัง คมวิทยาครัง้ ที่ 1: เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ
จุดตัด จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม.
Tinnaphop Sinsomboonthong. 2017. “Politics of “Page-Nongng”, Politics of Nonsense:
De-formalisation, Subaltern Space, Collective Identity.” Paper presented at the 13th
International Conference on Thai Studies: Globalized Thailand? Connectivity, Conflict
and Conundrums of Thai Studies, held by the International Conference on Thai Studies
(ICTS) in Chiang Mai (Thailand), July 15-18.
Tinnaphop Sinsomboonthong. 2017. “Questioning ‘Agency’ in Rohingya’s Migration and
Human Rights: From Bay of Bengal and Andaman Sea Crisis to Temporary Detention in
Thailand.” Paper presented at the 9th Annual Human Rights in Asia Conference: Gender
and Sexuality, held by the University of Essex, Colchester Campus (UK), March 25.
Tinnaphop Sinsomboonthong. 2017. “Paradoxes of Princess Bajrakitiyabha’s Human
Rights in Thailand: Monarchy, Salvation, Vulnerability.” Paper presented at the 2017
International Symposium on Gender Studies: “Crossing Borders: Gender, Sexuality and
Culture,” held by the Interdisciplinary Research Foundation, at Anglo Educational
Services in London (UK), March 4.
Tinnaphop Sinsomboonthong. 2015. “Belle and the Beast, Tiana and the Frog, and Merida
the Brave: Questioning Gender Freedom of (Il)liberal Disney Princesses.” Paper
presented at the Exploring the Literary World III: Transgression and Translation in
Literature, held by the Department of Comparative Literature, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University and the Department of Literature, Faculty of Humanities,
Kasetsart University (Thailand), April 24.
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• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2556. “ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น:
ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างความเป็ นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน.” ใน Collaborative
Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: Current
Issues and Prospects in ASEAN จั ด โดย วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556.
• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง, ธสุธิดา เทศทอง, และวิชญา โรจนพิทยากร. 2556. “พลวัตแห่งอัต
ลักษณ์และสานึกความผูกพันของเยาวชนกะเหรี่ยงที่เป็ นผูล้ ีภ้ ยั และแรงงานต่างด้าวในอาเภอแม่
สอด.” ใน วัด สายตา: งานน าเสนอผลงานของนัก ศึ ก ษาสัง คมวิ ท ยาและมานุษ ยวิ ท ยาระดับ
ปริญญาตรี จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2556.
• Tinnaphop Sinsomboonthong. 2012. “The Post-Tsunami Recovery Project: Cottages as
the Double Exploitation of Migrant Workers in Baan Nam Khem.” Paper presented at the
1st Bangkok International Student Conference, held by the BMIR Programme, Faculty of
Political Science, Thammasat University (Thailand), October 12.
งานวิจัยทีก่ าลังดาเนินการ
• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2564. “วิธี วิทยาผัสสารมณ์ในสัง คมวิทยากับ การสนทนาประสา
สังคมวิทยากับเพศวิทยา” (Affective Methodologies in Sociology and Sociological Dialogues
with Sexology) ใน โครงการกลุ่ม วิ จัย (research cluster) เรื่ อ ง “Discipline(s): ระเบี ย บ-วิ ธี วิ(นั)ย – การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.”
o ระยะเวลาการวิจยั : สิงหาคม 2563 – กรกฎาคม 2564; สนับสนุนการวิจยั โดยคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o หมายเหตุ: ตาแหน่งหัวหน้าโครงการวิจยั
• Tinnaphop Sinsomboonthong, Watinee Wichaiya, and Saranya Tarat. 2021. Research on
Barriers and Opportunities to Improving Outcomes for Women Migrant Workers through
Skills Development in Thailand
o ระยะเวลาการวิจยั : มิถนุ ายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564; สนับสนุนทุนการวิจยั โดยองค์การ
เพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
o หมายเหตุ: ตาแหน่งหัวหน้าโครงการวิจยั
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• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. “จากความไม่ลงรอยสู่ความสมานฉันท์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งทฤษฎี เ ควี ย ร์ แ ละทฤษฎี ก ารพัฒ นา” (From Discordance to Harmony: Analysis of
Relationship between Queer Theory and Development Theories)
o ระยะเวลาการวิจยั : สิงหาคม 2562 – ตุลาคม 2563; สนับสนุนทุนการวิจยั โดยคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ติณ ณภพจ์ สิ นสมบูรณ์ทอง. “#LoveWins ในฐานะวาทกรรม: การวิจัยความรัก และสิท ธิ ก าร
แต่ ง งานของคนรัก เพศเดี ย วกัน ในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ของไทย” (The #LoveWins as a Discourse:
Researching Homosexual Love and Right to Same-Sex Marriage in Thai Social Media)
o ระยะเวลาการวิจยั : มกราคม 2562 – ธันวาคม 2563; ดาเนินการโดยงบประมาณการวิจยั
ส่วนตัว
• ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง, วาทินีย์ วิชัยยา, และสรัญญา เตรัตน์. 2563. “การพัฒนาแนวทาง
ปฏิ บัติ ที่ มี คุ ณ ภาพในการพัฒ นาทัก ษะแรงงานข้า มชาติ ” (Development of Good Practice
Guidelines on Skills Development for Migrant Workers).
o ระยะเวลาการวิจัย : มีนาคม 2563 – สิงหาคม 2563; สนับสนุนทุนการวิจัยโดยองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM UN Agency)
o หมายเหตุ: ตาแหน่งหัวหน้าโครงการวิจยั
รายวิชาทีส่ อน
• คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o SA418/SA419 การวิจยั รายบุคคล/การศึกษาแบบรายบุคคล
o SO350
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
o SO355
o SO446

สังคมวิทยาเควียร์
สังคมวิทยาและแนวคิดหลังอาณานิคม

o SO456
o TU121

สังคมวิทยาการพัฒนา
มนุษย์กบั สังคม

• คณะและวิทยาลัยอื่น
o IAC401
o PCD313
o TU101

ระเบียบวิธีวิจยั พืน้ ฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประเด็นเรื่องเพศสภาพและการพัฒนา
โลก อาเซียน และไทย
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ความสนใจทางวิชาการ
• ทฤษฎีและปฏิบตั ิการพัฒนาเชิงวิพากษ์ (Critical Development Theories and Practices)
• ทฤษฎีสตรีนิยมและเควียร์ (Feminist and Queer Theories)
• ประเด็นเพศภาวะและการย้ายถิ่น (Gender and Migration)
• เพศภาวะ การพัฒนา และสิทธิ (Gender, Development and Rights)
• องค์การพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม (NGOs and Civil Society)
• สังคมวิทยาหลังอาณานิคมและข้ามชาติ (Postcolonial and Transnational Sociology)
วิทยากร (บางส่วน)
• เสวนาวิชาการออนไลน์ “เสวนาใต้ชายคาประชากร” ในหัวข้อ “มองประชากรศึกษาผ่านกรอบ
เควียร์” (Looking Population Studies through a Queer Lens) ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:30-13:30 น. จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (Institute for
Population and Social Research) มหาวิทยาลัยมหิดล
• โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2561 และ 2/2562 ใน
หัวข้อ “ทักษะการค้น คว้าข้อมู ล การทาวิจัยผ่ านสื่อ ออนไลน์ แ ละการอ่ านจับ ใจความเอกสาร
ภาษาอังกฤษแบบรวดเร็ว” วันที่ 27 มีนาคม 2562 และ 14 มกราคม 2563 เวลา 10:30-12:30 น.
จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
• The 19th School of Peace Studies and Conflict Transformation on “Humanitarian
Intervention and Peacebuilding” during 26 October – 8 November 2019 [on 6 November
2019 at 09:00-12:30], held by International Institute of Peace and Development Studies
(IIPDS)
• ก า ร อ บ ร ม เ รื่ อ ง “ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ ( National Workshop on Effective
Communications)” ในหัว ข้อ “การบู ร ณาการประเด็ น เพศภาวะเข้า สู่ ก ระแสหลัก ” (Gender
Mainstreaming) ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 [เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00-16:00
น.] จัดโดยสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชี ย (Asian Forum for Human Rights
and Development: FORUM-ASIA)
• เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ รัฐศาสตร์หลากฉากฉันท์ ในหัวข้อ “เพศภาวะข้ามชาติในการพัฒนาระดับ
โลกขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
เวลา 13:30-15:30 น. จัดโดย ศูนย์วิจยั ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ซีรียส์ มั มนา “ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วม
สมัย” ในหัวข้อ “เผชิ ญ หน้า -วิพ ากษ์ : Arturo Escobar กับแนวคิดหลัง การพัฒ นา” เมื่อวันที่ 3
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ธันวาคม 2561 เวลา 13:30-15:30 น. จัดโดยศูนย์วิจยั ความเหลื่อมลา้ และนโยบายสังคม (CRISP)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรติประวัติและรางวัล
• นักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษ (Chevening Scholarship) (2559-2560)
• ตัว แทนเยาวชนประจ าประเทศไทยเข้า ร่ว มการประชุม “Annual General Meeting of YouthLead” ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2557 จัดโดย เครือข่ายกลุม่ ประชากรเป้าหมายแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(Youth LEAD: Asia Pacific Network of Young Key Populations)
• ผูน้ าเสนอบทความยอดเยี่ยม “ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุข์ องรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น: ผลลัพธ์
ของนโยบายการสร้างความเป็ นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน ” (Ethnic Conflict between
Myanmar Military Government and Kachin: Consequence of Burmanisation Policy and
Chinese Expansion) ใน Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium
on Politics and Governance: Current Issues and Prospects in ASEAN จั ด โดย วิ ท ยาลั ย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556
• ประธานฝ่ ายวิ ช าการ คณะกรรมการบริห ารสโมสรนิ สิ ต รัฐ ศาสตร์ (กกบ.) แห่ ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2555
• ผู้ไ ด้รับคัดเลื อกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน “Youth Advisory Panel Camp” ครั้ง ที่ 2 จัดโดย
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจาประเทศไทย ในปี 2553
• นักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศสระยะสัน้ (La Bourse à Court Terme du Gouvernement Française)
ประจาปี การศึกษา 2550
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