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ประวัติและผลงาน 

(Curriculum Vitae) 

 

ธัชชนก สัตยวินิจ 

                (Thouchanok Sattayavinit) 

อาจารย@ประจำ ภาควิชารัฐศาสตร@ 

คณะรัฐศาสตร@และนิติศาสตร@ มหาวิทยาลัยบรูพา 

(169 ถ. ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130) 

Email: thouchanok@buu.ac.th 

มีความสนใจในประเด็นการเมืองเรื ่องเพศภาวะ ความเปhนชายขอบในสังคม และวัฒนธรรมกับ

การเมืองในเวียดนาม เคยรับผิดชอบในรายวิชา บทบาทหญิงชายกับการเมอืง นโยบายสังคมและสวัสดิการของ

รัฐ เศรษฐศาสตร@การเมืองและนโยบายสาธารณะ 

 

การศึกษา  

กำลังศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร@ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

คณะสังคมศาสตร@ มหาวิทยาลัยเชียงใหมq  

2557 Master of International Studies (MIS) (International Relations) 

University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 

University-Hanoi, Vietnam  

2552 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง เหรียญทอง) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประกาศนียบัตร 

2563 Producing Knowledge: Writing A Research Paper during 14 

September – 16 October 2020, organized by WANASEA & 

CREED.  

2558  อบรมหลักสูตร Women, Gender, and Sexuality Studies, วิทยาลัยสห

วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ 

2555  Certificate of the Vietnamese language course with Vietnamese 

Culture, Hanoi University, Vietnam 

Humanities-VNU, Hanoi, Vietnam. 



 2 

2555    Diploma of Higher Education Knowledge Program  

Majoring in International Relations, University of Social  

Science and Humanities - Vietnam National University - Hanoi, 

Vietnam. 

2555   Certificate in recognition of the completion of the  

requirements for the Vietnamese language course,  

Level C (Advanced), the University of Social Science and 

Humanities 

2554 – 2555  Vietnamese language course, Level: Intermediate, Hanoi 

University of Culture, Vietnam. 

การนำเสนอผลงานวิชาการ 

Sattayavinit, T. (2019). Rethinking Abortion: The Politicization of Reproduction, Bodies, and 

Families in Vietnam in panel Governing Sex: The Politics of Nation-Building and 

Women’s Sexuality in Asia. Conference in AAS-in-Asia 2019. 

ธัชชนก สัตยวินิจ. (2560). อัตลักษณFเเละการปรับตัวของนิสิตเวียดนาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ

เครือขqายความรqวมมอืวิชาการและวิจัยด�านมนุษยศาสตร@และสังคมศาสตร@ ครัง้ที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 

2560, มหาวิทยาราชภัฎสกลนคร.  

ธัชชนก สัตยวินิจ และ กัมปาท เบญ็จนาวี. (2559). ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในจังหวัดนครพนมหลงัยุคสรcาง

ความเปdนชาติเวียดนาม: วิเคราะหFเชิงเศรษฐศาสตรFการเมือง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา

วัฒนธรรม 2559 เรื่องการอยูqรqวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและความท�าทายของประเทศ

ไทย. วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ธัชชนก สัตยวินิจ. (2559). สิทธิของคนชายขอบกับปhญหาทีดิ่นทำกิน. งานเสวนาวิชาการเศรษฐศาสตร@

การเมืองประจำป� 2558 ครัง้ที่ 4. วันที่ 12 กันยายน พ .ศ. 2558 ณ  ห�องประชุม PJ303 ประยูร 

จินดาประดิษฐ@, มหาวิทยาลัยบรูพา. 

งานตีพิมพJทางวิชาการ 

ธัชชนก สัตยวินิจ. (2563). การเมืองเรื่องอนามัยเจรญิพันธุF: การปกครองอำนาจชีวะ ครอบครัว และรmางกาย

ของผูcหญิงในรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใน ความ(ไมq)เปhนหญงิ ความ(ไมq)เปhนชาย ความ(ไมq)คน. 

เชียงใหมq: วนิดาการพิมพ@.  

ธัชชนก สัตยวินิจ และ วีระ หวังสัจจะโชค. (2563). สวัสดิการภาคการเกษตรและระบอบการปกครอง: การ

เปรียบเทียบกรณีไทยและเวียดนาม. วารสารเศรษฐศาสตรFการเมืองบรูพา 8(2): 79-105.  
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วีระ หวังสจัจะโชค และ ธัชชนก สัตยวินิจ. (2563). แรงงานภาคเกษตรเปhนแรงงานเสี่ยงหรือไมq?: การ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทางสงัคมของชาวนาไทยและเวียดนาม. วารสารสังคมศาสตรF 32(1): 89-

119. 

ธัชชนก สัตยวินิจ และ กัมปนาท เบญ็จนาวี. (2560). ตัวตนของนิสิตเวียดนามในมหาวิทยาลัยบรูพา: วิเคราะห@

ผqานทฤษฎีปฏิสัมพันธ@เชิงสญัลกัษณ@. วารสารเศรษฐศาสตรFการเมืองบูรพา 5(2): 27-48.  

ธัชชนก สัตยวินิจ. (2559). ภาษา สังคม การเมือง วัฒนธรรม เวียดนาม. ศูนย@ 

การเรียนรู�อาเซียน กรมสqงเสริมการปกครองท�องถ่ิน. เข�าถึงได�จาก http://www. 

asean.dla.go.th/public/article.do?lv2Index=40&lang=th&random=1480495579791. 

ธัชชนก สัตยวินิจ. (2557). สิทธิของคนชายขอบกับป£ญหาทีดิ่นทำกิน: กรณีศึกษาชาวเขาเผqาม�งป¤ากลาง 

อำเภอเชียงกลาง จงัหวัดนqาน. วารสารเศรษฐศาสตรFการเมอืงบรูพา 2(1): 99-129.  

ผลงานงานวิจัย 

วีระ หวังสจัจะโชค และ ธัชชนก สัตยวินิจ. (2561). สวัสดิการภาคเกษตรกบัคุณภาพชีวิตทางสังคมของชาวนา

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตc: กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม. แหลqงทุนจากคณะรัฐศาสตร@

และนิติศาสตร@ มหาวิทยาลัยบูรพา.   

ธัชชนก สัตยวินิจ.(2560). การทบทวนและปรบัยุทธศาสตรFการพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที ่

ชายฝhvงทะเลตะวันออกสูmการเปdนประเทศอาเซียนในจงัหวัดนครนายก: กรณีการจัดการพื้นทีส่เีขียวใน

บริบทอุตสาหกรรม แหลqงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหqงชาติ. 

ธัชชนก สัตยวินิจ. (2559). อัตลักษณFและการปรบัตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยบรูพา. แหลqงทุนจากคณะรัฐศาสตร@

และนิติศาสตร@ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

Book Review 

ธัชชนก สัตยวินิจ. (2561). The Haunting Fetus: Abortion, Sexuality, and the Spirit World in 

Taiwan. วารสารเศรษฐศาสตรFการเมืองบูรพา 6(2): 166-169.  

ธัชชนก สัตยวินิจ และ กัมปนาท เบญ็จนาวี. (2560). Feminist Perspectives on Sociology. วารสาร

เศรษฐศาสตรFการเมืองบรูพา 5(1): 151-157. 

บริการวิชาการ 

    2563 ให�สัมภาษณ@กับหนังสือพมิพ@ benarnews ในประเด็น “Thai Women’s Rights 

Activists: Move to Legalize Abortion Doesn’t Go Far Enough” ในเว็บไซด@ 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/abortion-amendment-
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11192020150505.html?fbclid=IwAR0kJ8USVhe4AQ6y91BAQFQpmY48JK

dp3KD2zhmQSSQKwhkz31TYEC-N2s4   

    2560 การทำประชาคมเเละรบัฟ£งความคิดเห็นประชาชน กรณีชุมชนประมง ในจังหวัด

ตราด 

2559 - ลqามแปลภาษาการลงพื้นที่ประเทศเวียดนาม ในโครงการวิจัย เปรียบเทียบ

นโยบายการอุดหนุนสินค�าเกษตรในอาเซียน : กรณีนโยบายการอุดหนุนข�าวของไทย

กับเวียดนาม )ผศ.ดร.ธนพันธ@ ไลqประกอบทรัพย@ หัวหน�าโครงการ( ทุนวิจัยคณะ

รัฐศาสตร@ จุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลัย 

- ผู�แปลเน้ือหาเครื่องมือเพื่อการวิจัยจากภาษาเวียดนามเปhนภาษาไทย ให�แกq Mrs. 

Pham Thi Hanh นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 - ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น “การพนันในสงัคมทีเ่ปลี่ยนผqาน” จัดโดย ศูนย@

ศึกษาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร@ จุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลยั 

 - โครงการอบรมการทำแผนพฒันาตำบล เพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 

และลงพื้นทีส่ำรวจสภาพป£ญหา ณ ตำบลบางบุตร อำเภอบ�านคqาย จังหวัดระยอง 

รqวมกับ สถาบันพัฒนาองค@กรชุมชน (พอช.)เครื่อขqายที่ดินแนวใหมqชุมชนท�องถ่ิน

จัดการตนเองแหqงชาติ (คทช.) ภาคตะวันออก และเครือขqายชาวบ�านแก�ไขป£ญหา

ที่ดินภายในพื้นที่จังหวัดระยอง 

 - โครงการสำรวจที่ดินอำเภอวังสมบรูณ@ ณ บ�านแกqงสำราญ อำเภอวังสมบรูณ@ 

จังหวัดสระแก�ว รqวมกับ สถาบันพัฒนาองค@กรชุมชน )พอช.( เครื่อขqายที่ดินแนวใหมq

ชุมชนท�องถ่ินจัดการตนเองแหqงชาติ )คทช.(  

 - โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กบัชุมชน : การสqงเสริมให�ชุมชนจัดการตนเอง 

และโครงการให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย  ณ ชุมชนตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวัง

จันทร@ จังหวัดระยอง 

- โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กบัชุมชน: การสqงเสริมชุมชนจัดการตนเอง ณ 

ชุมชนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จงัหวัดสระแก�ว 

- เวทีประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการทรพัยากรชายฝ£งสูqการแก�ไข

ป£ญหาที่อยูqอาศัยพื้นที่ภูมินิเวศน@อqาวตราด ณ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัด

ตราด 


