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4. สำขำที่มีควำมสนใจ 

 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเกาหลี เอเชียตะวันออก การเมืองระหว่างประเทศ และกระบวนการ

ความเป็นประชาธิปไตย 

 

5. งำนวิจัยที่ท ำเสร็จแล้ว 

2562 วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ : กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤตภายใต้การทูตพหุภาคี (ทุนอุดหนุนการวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน)   

2560 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น (กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
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2557 พัฒนาการของรัฐเกาหลีเหนือในยุคหลังสงครามเย็น (กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

2555 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสะหวัน-เซโน (วิจัยร่วมกับอ าพา แก้วก ากงและวทัญญู ใจบริสุทธิ์-โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

2554 พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : สองทศวรรษภายหลังการชุมนุมใหญ่ใน ค.ศ.1987 

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

2553 การศึกษามูลเหตุ รูปแบบ และการแก้ไขการคอรัปชั่นในเกาหลีใต้ จีนและญี่ปุ่น (วิจัยร่วมกับ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร และคณะ-ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดนิ)  

2552 การด าเนนินโยบายการทูตแบบบีบบังคับของสหรัฐอเมริกา ในกรณีความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือ 

ในช่วงหลังสงครามเย็น (กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

2551 นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นต่อเกาหลี ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองและช่วงหลังการได้รับเอกราช (มูลนิธิ

ญี่ปุ่น)  

2546 ผลกระทบจากความปรองดองระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน) 

2546   นโยบายการรวมประเทศของจีนและไต้หวัน  (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)    

2545 กระบวนการปรับความสัมพันธ์สู่ขั้นปรกติระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือ (ทุนอดุหนุนการวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน)   

2545 การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่ง

เอเชียแปซิฟิก (วิจัยร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแกว้และคณะ ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดิน)  

2544 กฎหมายรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลี (วิจัยร่วมกับรองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์ ทุนอุดหนุน

การวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)  

2543 นโยบายการรวมเกาหลี : พัฒนาการและแนวโน้มในทางปฏิบัติ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

แผ่นดิน)  

2541 บทบาทของญี่ปุ่นต่อโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

แผ่นดิน)  

 

6. งำนวิจัยทีก่ ำลังท ำอยู่  

2562 อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการวิจัย 
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7. หนังสือและต ำรำทำงวชิำกำร 

2562 “หน่วยที่ 11 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก”  

 ในเอกสารสอนชุดวิชา 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย.  

 (สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)  

2561 เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม  

 การแบ่งแยกและสงครามเกาหลี. พิษณุโลก : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561. 

.-----. “กรณีอื้อฉาวชเว : บททดสอบส าคัญของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้” ในประชาธิปไตยและ 

กระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก ไชยวัฒน์ ค้ าชู และนิธ ิเนือ่งจ านงค์ บรรณาธิการ  

กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.  

2560 “การพัฒนาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้” ในเกาหลีปัจจบุัน นภดล ชาติประเสริฐ บรรณาธิการ  

 ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.   

.-----. “หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครองของเกาหลีใต้” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 82321 การเมืองการ

ปกครองของประเทศในเอเชีย (สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) นนทบุรี : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. 

2559  “สรรสร้างนิยม อัตลักษณ ์และนโยบายต่างประเทศ” ในว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรฐัประศาสน 

 ศาสตร์ร่วมสมัย วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา บรรณาธิการ พิษณุโลก : ส านักพิมพ ์

 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559. 

2558 “หน่วยที่ 4 เกาหลีใต้กับยุทธศาสตร์การพัฒนา” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 82425 ลัทธิการเมือง

และยุทธศาสตร์การพัฒนา (สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) นนทบุรี : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. 

2557  (ร่วมกับชองอิลจุน) ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีสมัยใหม่ โซล : อิเมจนิบุคส์, 2557. 

.-----.    “การด าเนินกลยุทธ์ขู่ : ทางสองแพร่งของระบอบในเกาหลีเหนือ” ในรฐัศาสตร์ : สังคมศาสตร์ที่

หลากหลาย วิเชียร อินทะสีและอรไท โสภารัตน์ บรรณาธิการ พิษณุโลก : โรงพิมพ์ดาวเงินการพิมพ์,  

 2557.   

2556 พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : จากอ านาจนิยมสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง  

 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.  

2554 “ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ในช่วงครบรอบ 100 ปี ที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลีเป็นอาณา

นิคม” ในจิบน  าชาใต้ร่มซากุระ : ประจักษ์มมุมองใหม่ของภาพอาทิตย์อุทัย ทรายแก้ว ทิพากร 

บรรณาธิการ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 
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2545 “การเมืองเกาหลี : พัฒนาการและแนวโน้ม” ในเกาหลใีนโลกาภิวัตน์ : ปัจจุบันและแนวโน้มศตวรรษ 

21 วรพล พรหมิกบุตร บรรณาธิการ ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.  

 

8. บทควำมทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร 

2563 “วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ : กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤตภายใต้การทูตพหุภาคี” วารสารศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทีี่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุายน 2563). 

2561    “บทวิจารณ์หนังสือ Korean Unification: Inevitable Challenges” วารสารวิชาการบัณฑิต

วิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561). 

2560 “ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น” วารสารเอเชียตะวันออก

ศึกษา (International Journal of East Asian Studies) ปีที่ 21 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 

2560). 

2559 “มุมมองด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ อดีตและปัจจุบัน” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา 

(International Journal of East Asian Studies) ปทีี่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). 

2557 “การปฏิรูปเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือในยุคหลังคิมอิลซอง” กระแสเอเชีย 2014/2 ฉบบัที่ 2 2557. 

.-----. “พัฒนาการของรัฐเกาหลีเหนือในยุคหลังสงครามเย็น” วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  

 ปีที่ 10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557). 

.-----.  “กุ้งในท่ามกลางฝูง(ปลา)วาฬ : การคุกคามจากชาติตะวันตกและเพื่อนบ้านต่ออาณาจักรเกาหลี  

 ในช่วงปลายราชส านักโชซอน” ชุมทางอินโดจีน : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที ่5  

 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557). 

2556  “ปักคึนฮเย : ชัยชนะในรอบทศวรรษของฝา่ยอนุรักษ์นิยมในการเลือกต้ังประธานาธิบดีของเกาหลีใต้”  

 กระแสเอเชีย 2013/1 ฉบับที่ 1 2556.  

2555 “สองทศวรรษการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค” วารสาร

สังคมศาสตร ์( มหาวิทยาลัยนเรศวร) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555).  

.-----. “เกาหลีเหนือ : ท าไมการลุกฮือต่อต้านระบอบคิมจึงไม่ปรากฏ?” กระแสเอเชีย 2012/1 ฉบับที ่1 

2555.  

2554 “การต่อสู้กับการคอรัปช่ันทางการเมืองในเกาหลีใต้ ในช่วงต้นของกระบวนการความเป็น

ประชาธิปไตย” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 15 ฉบบัที่ 1 (กันยายน 2553-กุมภาพันธ์ 2554).  

.-----. “สาธารณรัฐเกาหลี” ในเอเชียรายปี จับชีพจร 2554/2011 สุภาคพ์รรณ ตั้งตรงไพโรจน ์ 
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ณัฐพจน์ ยืนยง และศราวุฒิ อารีย ์บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2554.  

.-----. “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” ในเอเชียรายปี จับชีพจร 2554/2011 สุภาค์พรรณ  

ตั้งตรงไพโรจน์ ณัฐพจน ์ยืนยง และศราวุฒิ อารีย์ บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2554.  

2553 “การด าเนินนโยบายการทูตแบบบีบบังคับของสหรัฐอเมรกิาในวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ” วารสาร

สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553).  

.-----. “สาธารณรัฐเกาหลี” ในเอเชียรายปี จับชีพจร 2553/2010 ณฐัพจน์ ยืนยง ดลยา เทียนทอง และ

สมาน เหล่าด ารงชัย บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.  

.-----. “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” ” ในเอเชียรายปี จับชีพจร 2553/2010 ณัฐพจน ์ยืนยง 

ดลยา เทียนทอง และสมาน เหล่าด ารงชัย บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553.   

2552 “การรวมเกาหลี : สถานะในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” วารสารเอเชียปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที ่1 

(มกราคม-มิถุนายน 2552).  

.-----. “สาธารณรัฐเกาหลี” ในเอเชียรายปี จับชีพจร 2552/2009 กนกพรรณ อยู่ชา ณัฐพจน์ ยืนยง และ

อังคณา กมลเพ็ชร บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.  

.-----. “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” ” ในเอเชียรายปี จับชีพจร 2552/2009  

กนกพรรณ อยูช่า ณัฐพจน์ ยืนยง และอังคณา กมลเพ็ชร บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.  

2551 “นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นต่อเกาหลี ในช่วงการยึดครองและช่วงหลังการได้รับเอกราชจาก

ญี่ปุ่น” วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที ่3 (กันยายน-ธันวาคม 2551).  

.-----. “ประสบการณ์การพัฒนาของเกาหลีใต”้ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 13 ฉบบัที่ 1 (มีนาคม-

สิงหาคม 2551).  

.-----. “เกาหลีใต้ภายใต้ระบอบอ านาจนิยมของรัฐบาลประธานาธิบดีอีซึงมัน” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา  

 ปีที่ 12 ฉบับที ่2 (กันยายน 2550-กมุภาพันธ์ 2551).  

.-----. “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” ในเอเชียรายปี จับชีพจร 2551/2008 พชัราวลัย  

วงศ์บุญสิน ทรายแก้ว ทิพากร และกนกพรรณ อยู่ชา บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.  
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2550 “กลยุทธ์ของเกาหลีเหนือในวิกฤตินิวเคลียร์ : การต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของประเทศเล็ก” วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2550).  

.-----. “ตัวแบบอธิบายการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ : ข้อสังเกตจากกรณีศึกษาบางประเทศในเอเชีย” 

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 12 ฉบบัที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2550).  

.-----. “Combating Corruption in South Korea: A Determined Effort to Achieve a Transparent 

Society,” HUFS Law Review (Hankuk University of Foreign Studies) 28 (November 

2007).    

2549 “Comparison on the First and Second North Korea’s Nuclear Dispute,” Contemporary 

Asia-Pacific Studies Winter 2006.  

.-----. “ภัยคุกคามต่อระบบป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์” รัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 9  

 (กันยายน 2549).  

2548 “การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถาน” รัฐสภาสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2548). 

.-----. “เกาหลีเหนือ : ปัญหานิวเคลยีร์และการด าเนินกุศโลบายเพื่อความอยู่รอดของระบอบ”  

 รัฐสภาสาร ปทีี่ 53 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2548). 

2546 “การสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจในคาบสมุทรเกาหลี” รฐัสภาสาร ปีที่ 51 ฉบบัที่ 7 

(กรกฎาคม 2546). 

2545 “การเจรจาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ขั้นปรกติระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่น” รฐัศาสตร์สาร 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที่ 23 ฉบับที ่1 2545.  

.-----.    “ความขัดแย้งทางประเด็นนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือ” รฐัศาสตร์สาร  

 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปีที ่23 ฉบับที ่3 2545.  

.-----.    “เกาหลีเหนือกับการรื้อฟื้นความใกล้ชิดกับพันธมิตรดั้งเดิม” รัฐสภาสาร ปีที ่50 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม  

 2545). 

2544 “การสร้างความปรองดองระหว่างสองเกาหลี” วารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-

เมษายน 2544).  

2543 “สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสองเกาหลี และแนวโน้มในยุคที่เกาหลีทั้งสองสร้างความ

ปรองดองระหว่างกัน” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที ่11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2543).  

.-----.  “การปฏิรูปภาคราชการในเกาหลีใต้” รฐัสภาสาร ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2543). 

2542 “พัฒนาการของกลุ่มความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในบรบิทของเอเปค” (ร่วมกับเมธี ครองแก้ว) 

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 10 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2542). 
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.-----. “บทบาทของญี่ปุ่นต่อโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 10 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2542). 

2540 “การสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังการลงนามความตกลงเบ้ืองต้นเหนือ-ใต้ ปี 1992”  

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2540).   

 

9. บทควำมทีน่ ำเสนอในกำรประชุมทำงวชิำกำร 

2562    “การแก้ไขวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือภายใต้การเจรจาหกฝ่าย” บทความวิจัยน าเสนอใน 

 การประขุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ วิจัย ประจ าปี 2562 ณ มหาวิทยาลยั 

 สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี วันที่ 18 มีนาคม 2562.  

2561    “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกาหลีใต้และผลกระทบต่อค่านิยมดั้งเดิม” การสัมมนาเชิง 

 ปฏิบัติการ Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2018 จัดโดยคณะ 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรมแมนดาริน  

 แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561.  

2560 “ความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น” บทความวิจัยน าเสนอในการประชุม 

 วิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ วันที่ 20-21  

 กรกฎาคม 2560. 

.-----. “การผูกขาดทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ในเกาหลีใต้” การสัมมนาเชิง 

 ปฏิบัติการ Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2017 จัดโดยคณะ 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรมมิราเคิล  

 แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560.  

2558    “การสร้างเสริมพลังการเมืองให้ประชาชน ในช่วงรัฐบาลก้าวหน้าของเกาหลีใต้ (Empowering  

           Citizens during the Progressive Governments in South Korea)” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

            เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกาหลีศึกษาในประเทศไทย จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

           มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา ชลบุรี วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558.  

.-----.    “พัฒนาการรัฐเกาหลีเหนือในยุคหลังสงครามเย็น : มุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม”  

 บทความวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ  

 พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ วันที่ 13 กมุภาพันธ์ 2558. 

.-----. “The Difference between ASEAN Political-Security Community and Korean Peninsula  

 in Northeast Asia: The Relation the Principle of Sovereignty and Regional Order,” and  
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 “ASEAN Community and Korean Development Assistance to ASEAN.” Discussant,  

 2015 ASEAN-Korea academic conference on building ASEAN community and its  

 implications for Korea-ASEAN relations, Chiang Mai, February 4-7, 2015.     

2557 “Korean Popular Culture in Southeast Asia: A Reflection of ASEAN-ROK Socio-Cultural  

 Relations.” Paper presentation, the Conference on the occasion of 25th anniversary of  

 ASEAN-ROK dialogue partnership, organized by Center for ASEAN Studies, Thammasat  

 University and Embassy of the Republic of Korea, Bangkok, December 1, 2014.   

2556 “Poverty and Escape from Poverty: Comparison between South Korea and Thailand.”  

 Paper presentation, the International conference, organized by The Korean 

Association for Public  Administration, Kwangwoon University, Seoul, August 8, 2013. 

.-----.    “Inter-Korean Relations: One Year under the North Korea’s New Leader Kim Jong- 

un.” Paper presentation, the Thailand-Korea joint symposium 2013, organized by 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, Chonburi, January 7, 

2013.   

2555 “Korean Wave and Korea’s Image in Southeast Asia.” Paper presentation, the seminar 

on Korean Wave and Understanding Korea, organized by The Academy of Korean 

Studies, Seongnam, Korea, October 9, 2012.  

.-----. “ความท้าทายต่อลัทธิบูชาตัวบุคคลในเกาหลีเหนือ” ในเบกิฟ้าเกาหลี : สงัคม วัฒนธรรม ภาษา และ

การสอน ด ารงค์ ฐานดี ปริศวร์ ยิ้นเสน และพุทธชาติ โปธิบาล หนังสือรวมบทความในการประชุม

เกาหลีศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ.  

.-----. “พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต ้: สองทศวรรษภายหลังการชุมนุมใหญ่ใน ค.ศ.1987” 

ผลงานทางวิชาการน าเสนอในการประชุมธรรมศาสตร์วิจยั วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุม

กองทัพเรือ กรุงเทพฯ.  

2554 “Cooperation on Sustainable Development between Korea and Thailand.” (with 

Tananat Roopsom) Paper presentation, the symposium for establishing East Asia 

collaboration network through knowledge-sharing, Seok Juseon Memorial Museum 

Convention Hall, Dankook University, Korea, March 16, 2011.  
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.-----.  “Rural Development, Disaster Management and Civil Society.” Discussant, 2011 

Korean association for public administration international conference on Korean 

model of development, Four Seasons Hotel, Jakarta, Indonesia, June 27-28, 2011.  

.-----.  “นโยบายและแนวทางเพื่อการสร้างสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้” บทความทางวิชาการ

น าเสนอในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี (The Korea Foundation) ณ 

โรงแรมมิราเคลิ แกรนด ์กรุงเทพฯ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2554.  

2553 “Burgeoning Unauthorized Economy in North Korea—An Irritant to the Kim Jong-il 

Regime.” Paper presentation, the international conference on Korean and Southeast 

Asian Studies, organized by Southeast Asian Studies Association, Korea, and Korean 

Studies Center of Burapha University, Chonburi, January 13, 2010.  

.-----.    “เกาหลีใต้ จากซากปรักหกัพังของสงครามสู่การเป็นดินแดนมหัศจรรย์บนฝั่งแม่น้ าฮัน” บทความทาง 

วิชาการน าเสนอในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี (The Korea Foundation) ณ 

โรงแรมรอยัลซติี้ ภเูก็ต วันที่ 17 มิถุนายน 2553.  

.-----.  “South Korea’s and Thailand’s Food Security: A Case Study on the Impacts of 

Climate Change and Free Trade Agreements.” Paper presentation, the 2010 KAPA’s 

international conference on beyond new public management, organized by Korean 

Association for Public Administration (KAPA), at Hotel Seoul KyoYuk MunHwa 

HoeKwan Annex, Korea, October 7-8, 2010. 

2552 “South Korea’s Official Development Assistance: Policy and Outcome—ความช่วยเหลือ

เพื่อการพัฒนาของเกาหลีใต้ : นโยบายและผลลัพธ”์ Paper presentation, the international 

conference on Korean-Thai relationships: The golden glory of the future from past 

cooperation, organized by Chiang Mai Rajabhat University, at Uang Kham Auditorium 

Chiang Mai, January 11, 2009.  

.-----.  “ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ในช่วงหลังรัฐบาลโคอิซูม”ิ หนงัสือรวมบทความวิชาการ

หลังการประชุมเครือข่ายญี่ปุน่ศึกษาในประเทศไทย ครั้งทีส่าม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14-15 

ตุลาคม 2552.  
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2551 “Economic, Political, and Social Development in South Korea and Thailand in the 

Periods of Military Rules.” Paper presentation, the conference on the celebration of 

the fiftieth anniversary of the establishment of diplomatic relationship between 

Thailand and South Korea, Burapha University, Chonburi, January 24-25, 2008.  

.-----.  “ประธานาธิบดีอีเมียงบักกับทิศทางของเกาหลีใต้ในกระแสความพยายามก้าวสู่การเป็นประเทศชั้น

น า” บทความทางวิชาการประกอบการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ : 

แนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศ” โครงการเกาหลีศึกษา สถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551.  

.-----.  “South Korea’s Experiences of Development—ประสบการณ์การพัฒนาของเกาหลีใต้” 

Paper presentation, the Bangkok international conference for the 50th anniversary of 

Korea-Thailand diplomatic relations, organized by Korean Association of Thai Studies, 

Korean Ministry of Foreign Affairs and Trade, The Korea Foundation, and Korean 

Embassy in Thailand, at the Radisson Hotel, Bangkok, August 7-8, 2008.  

2550 “Combating Corruption in South Korea: A Determined Effort to Achieve a Transparent 

Society.” Paper presentation, the conference of the Southeast Asian Studies 

Association, Korea, Korean Studies Center of Burapha University, Chonburi, August 3, 

2007.  

.-----.  “North Korea’s Nuclear Disputes: How a Small Power Bargains on Great Powers.” 

Paper presentation, the annual conference of the Korean Political Science 

Association, Busan, Korea, August 23-25, 2007.  

.-----. “กลยุทธ์ของเกาหลีเหนือในวิกฤตินิวเคลียร์ : การตอ่สู้เพื่อความอยู่รอดของประเทศเล็ก” บทความวิจัย

น าเสนอในการประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่สาม 6-7 กันยายน 2550.  

 

10. เอกสำรประกอบกำรสอนและเอกสำรค ำสอน  

2555 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื องต้น (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  

 

11. กำรเป็นกรรมกำรสอบ/ประเมนิผลงำนทำงวชิำกำร  

 การประเมินเค้าโครงวิจัย คุณภาพงานวิจัย และที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

 การประเมินบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ในการน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 
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และการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความวิชาการหลังการประชุม (Proceedings) และวารสาร     

 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   

 

 


