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การศึกษา
 ปี 2554
 ปี 2556

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรรมการ/ตาแหน่งงาน
 กรรมการฯ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการยกร่าง มาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)
ประสบการณ์ทางาน
 นักวิจัย ประจาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (ปี 2557 – 2559)
 นักวิจัย โครงการวิจัยทุนมนุษย์ การกระจายรายได้ และนโยบายสาธารณะเพื่อกาจัดความยากจน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี 2557)
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ปี 2556
 งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบและการปรับตัวหลังมหาอุทกภัย 2554 กรณีศึกษา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และนครปฐม” ศู น ย์ ศึ ก ษาสั ง คมและวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย คณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 งานวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทย” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 งานวิจัยเรื่อง“การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ ( New Social Movement – NSMs ) บนพื้นที่ชุมชน
เสมือน ( Virtual Community ) การรวมกลุ่มบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์เฟสบุค (Facebook)”
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 งานวิจัยเรื่อง “เมืองเชียงรุง่ สิบสองปันนา กับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ” มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน การวิจัยข้ามเขตวัฒนธรรม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการศึก ษาเรื่อง “การพั ฒ นาโครงการต้ นแบบการท่ องเที่ย วเชิง สร้างสรรค์ (Creative Tourism)”
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
ปี 2557
 งานวิจัยเรื่อง “ทุนมนุษย์ การกระจายรายได้ และนโยบายสาธารณะเพื่อกาจัดความยากจน” ทุนสนับสนุน
จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 งานวิจัยเรื่อง “Grouping Thailand’s schools” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ
ธนาคารโลก (World Bank)
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาไทย” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank :ADB)
ปี 2558
 โครงการวิจัย “การคลังเพื่อสาธารณสุข: การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสุขภาพตาบล
ความท้าทายและโอกาสในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น” ทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า
 โครงการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) “การบริหารจัดการน้าของประชาชนในพื้นที่ต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 โครงการวิจัย “จัดทายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดทายุทธศาสตร์ชาติการค้า
และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ” กระทรวงพาณิชย์
 โครงการวิจัย “สารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2557 และคาดการณ์ ปี
2558” สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
 โครงการวิจัย“จัดทากรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” สานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ปี 2559
 โครงการจัดทาฐานข้อมูลจาเพาะอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ และชิ้นส่วนไฟฟ้า สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย
 โครงการ “ประมาณการและปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการกาลังคนสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทย” สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โครงการวิจัย “การกาหนดแนวทางการรณรงค์เลิกบุหรี่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย” ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

บทความ/งานทางวิชาการ
 บทความวิชาการเรื่อง “คนกับน้า ความเป็นธรรมและการรับมือ ” หนังสือคนในกระแสการเปลี่ยนแปลง
สานักพิมพ์ประชาไท และ The Social Movement Watch ในปี 2556
 รายงานที ดี อ าร์ ไอ (TDRI Report) “บทสรุ ป แนวทางการแก้ ปั ญ หาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ” ฉบั บ เดื อ น
พฤษภาคม 2558
 บทความวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า : สี่ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ”
(Positioning Thailand in the Next Three Decades: Four Challenges to Quality Growth)
การเติบโตอย่างเป็นธรรม: การสร้างโอกาสและการลดความเสี่ยงของประชาชน
 บทความเรื่อง “การจัดสรรน้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรม คนใช้น้าตัวจริงต้องเจรจากัน ”
คอลัมภ์ วาระทีดีอาร์ไอ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558
 บทความเรื่อง “ขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยด้วย Big Data” คอลัมภ์ วาระทีดีอาร์ไอ หนัง สือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
การบรรยาย
 ผู้บ รรยาย โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติก าร เรื่อ ง การใช้ ส ถิติ วิเคราะห์ เชิ ง พหุ ตั วแปรสาหรั บ การวิจั ย
(Multivariate Statistical Analysis for Research) ส า ห รั บ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร วิ จั ย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้บรรยาย หัวข้อโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (LISREL , MINITAB , R and STATA)
รายวิชาสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้บรรยาย งานเสวนาวิชาการเรื่อง สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรม
ร่วมสมัย หัวข้อ Big Data กับสังคมศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้บรรยาย “งานสัมมนา LEED-X (Labour Economic and Education Data Exchange) หัวข้อการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อกาหนดอนาคตทิศทางตลาดแรงงานไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกระทรวงอุตสาหกรรม
 ผู้บ รรยาย หั ว ข้ อ “The Evaluation of Community Mediation” การประชุ ม คณะกรรมการยกร่า ง
มาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน กระทรวงยุติธรรม
 ผู้บ รรยายโครงการ “ฝึก อบรมเชิงปฏิ บั ติก ารหลั กสู ตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป ทางสถิ ติส าหรับ การ
วิเคราะห์ Multiple Regression Analysis และ Path Analysis”
ผลงาน
 รางวัลเศรษฐทัศน์ สาขา “ข้อเสนอเค้าโครงงานวิจัยที่ด”ี จากผลงานเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการผละ
งานประท้วง (Strike) ของแรงงานในสังกัดสหภาพแรงงานผ่านมุมมองของทฤษฏีเกมส์ (Game Theory)
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ประชุมนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจาปี 2557
 รางวัลผลการเรียนดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2556

วิชาที่สอน
ปริญญาตรี
 SO216 สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 SO217 สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัยทางสังคม
 SA313 คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาหรับการวิจัยทางสังคม
 SA413 การวิจัยเชิงสารวจ
 SO310 การวิจัยเชิงปริมาณ (ร่วมบรรยาย)
ปริญญาโท
 SA502 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางสังคม

ความสนใจทางวิชาการ





การวิจัยนโยบายสาธารณะ
ทุนมนุษย์ และหลักประกันทางสังคม
Data Analysis & Statistical Inference
Mathematical Sociology

