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การศึกษา 

 ปี 2554  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปี 2556  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
กรรมการ/ต าแหน่งงาน 
 

 กรรมการฯ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 กรรมการยกร่าง มาตรฐานศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) 

 
ประสบการณ์ท างาน 
 

 นักวิจัย ประจ าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (ปี 2557 – 2559) 
 นักวิจัย โครงการวิจัยทุนมนุษย์ การกระจายรายได้ และนโยบายสาธารณะเพื่อก าจัดความยากจน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี 2557) 
 
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  

ปี 2556  

 งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบและการปรับตัวหลังมหาอุทกภัย 2554 กรณีศึกษา ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา 
และนครปฐม” ศูนย์ ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 งานวิจัยเรื่อง“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทย” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

 งานวิจัยเรื่อง“การเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่ ( New Social Movement – NSMs ) บนพื้นท่ีชุมชน
เสมือน ( Virtual Community )  การรวมกลุ่มบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์เฟสบุค (Facebook)”              
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              



 งานวิจัยเรื่อง “เมืองเชียงรุง่ สิบสองปันนา กับการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ” มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน การวิจัยข้ามเขตวัฒนธรรม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 โครงการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโครงการต้นแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)”            
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.)  

ปี 2557  

 งานวิจัยเรื่อง “ทุนมนุษย์ การกระจายรายได้ และนโยบายสาธารณะเพื่อก าจัดความยากจน” ทุนสนับสนุน
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   

 งานวิจัยเรื่อง  “Grouping Thailand’s schools” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ
ธนาคารโลก (World Bank)  

 งานวิจัยเรื่อง “การพฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษาไทย” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย               
ทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank :ADB) 

ปี 2558   

 โครงการวิจัย “การคลังเพื่อสาธารณสุข:  การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสุขภาพต าบล   
ความท้าทายและโอกาสในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น”  ทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า  

 โครงการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) “การบริหารจัดการน้ าของประชาชนในพื้นท่ีต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 โครงการวิจัย “จัดท ายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดท ายุทธศาสตร์ชาติการค้า 
และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ” กระทรวงพาณิชย์   

 โครงการวิจัย “ส ารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจ าปี 2557 และคาดการณ์ปี 
2558” ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)  

 โครงการวิจัย“จัดท ากรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 

ปี 2559 

 โครงการจัดท าฐานข้อมูลจ าเพาะอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ และช้ินส่วนไฟฟ้า สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 

 โครงการ “ประมาณการและปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการก าลังคนสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทย”  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงการวิจัย “การก าหนดแนวทางการรณรงค์เลิกบุหรี่ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย”  ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 



บทความ/งานทางวิชาการ 

 บทความวิชาการเรื่อง “คนกับน้ า ความเป็นธรรมและการรับมือ” หนังสือคนในกระแสการเปล่ียนแปลง  
ส านักพิมพ์ประชาไท และ The Social Movement Watch ในป ี2556 

 รายงานทีดีอาร์ไอ (TDRI Report) “บทสรุป แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก” ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2558  

 บทความวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า : ส่ีความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” 
(Positioning Thailand in the Next Three Decades: Four Challenges to Quality Growth)            
การเติบโตอย่างเป็นธรรม:  การสร้างโอกาสและการลดความเส่ียงของประชาชน   

 บทความเรื่อง “การจัดสรรน้ าให้ได้ท้ังประสิทธิภาพและความเป็นธรรม คนใช้น้ าตัวจริงต้องเจรจากัน” 
คอลัมภ ์วาระทีดีอาร์ไอ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันท่ี 2 กรกฏาคม 2558 

 บทความเรื่อง “ขับเคล่ือนภาคธุรกิจไทยด้วย Big Data” คอลัมภ์ วาระทีดีอาร์ไอ หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 

 
การบรรยาย 

 ผู้บรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพหุตัวแปรส าหรับการวิจัย 
(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 หัวข้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (LISREL , MINITAB , R and STATA) 
รายวิชาสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ผู้บรรยาย งานเสวนาวิชาการเรื่อง สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีส่ือและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรม
ร่วมสมัย  หัวข้อ Big Data กับสังคมศาสตร์ไทย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ผู้บรรยาย “งานสัมมนา LEED-X (Labour Economic and Education Data Exchange) หัวข้อการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อก าหนดอนาคตทิศทางตลาดแรงงานไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผู้บรรยาย หัวข้อ “The Evaluation of Community Mediation” การประชุมคณะกรรมการยกร่าง
มาตรฐานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน  กระทรวงยุติธรรม  

 ผู้บรรยายโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการ
วิเคราะห์ Multiple Regression Analysis และ Path Analysis”  

ผลงาน 

 รางวัลเศรษฐทัศน์ สาขา “ข้อเสนอเค้าโครงงานวิจัยท่ีดี”  จากผลงานเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการผละ
งานประท้วง (Strike) ของแรงงานในสังกัดสหภาพแรงงานผ่านมุมมองของทฤษฏีเกมส์ (Game Theory)  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และท่ีประชุมนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจ าปี 2557 

 รางวัลผลการเรียนดี  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2556 
 



วิชาที่สอน   

ปริญญาตรี 
 SO216  สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 SO217  สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 
 SA313  คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจัยทางสังคม 
 SA413  การวิจัยเชิงส ารวจ 
 SO310  การวิจัยเชิงปริมาณ (ร่วมบรรยาย) 

ปริญญาโท 
 SA502  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางสังคม 

 
 
 

ความสนใจทางวิชาการ 

 การวิจัยนโยบายสาธารณะ  
 ทุนมนุษย์ และหลักประกันทางสังคม  
 Data Analysis & Statistical Inference 
 Mathematical Sociology  

 


