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ประสบการณ์ทางาน
 นักวิจัย ประจาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน)
 นักวิจัย โครงการวิจัยทุนมนุษย์ การกระจายรายได้และนโยบายสาธารณะเพื่อกาจัดความยากจน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (มกราคม – ธันวาคม 2557)
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
พ.ศ. 2556
 งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบและการปรับตัวหลังมหาอุทกภัย 2554 กรณีศึกษา ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม” ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 งานวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement – NSMs) บนพื้นที่
ชุมชนเสมือน (Virtual Community) การรวมกลุ่มบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์เฟสบุค
(Facebook)” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 งานวิจัยเรื่อง “เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา กับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ”
ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการวิจัยข้ามเขต
วัฒนธรรม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Tourism)” โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
พ.ศ. 2557
 งานวิจัยเรื่อง “ทุนมนุษย์ การกระจายรายได้ และนโยบายสาธารณะเพื่อกาจัดความยากจน”
ทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 งานวิจัยเรื่อง “Grouping Thailand’s schools” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank)
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาไทย” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
พ.ศ. 2558
 โครงการวิจัย “สารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2557 และ
คาดการณ์ปี 2558” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
 โครงการวิจัย “จัดทากรณีศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประจาปี
2558” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SIPA)
 โครงการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) “การบริหารจัดการน้าของประชาชน
ในพื้นที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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 โครงการวิจัย “การคลังเพื่อสาธารณสุข: การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสุขภาพตาบล
ความท้าทายและโอกาสในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2559
 โครงการวิจัย “จัดทายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดทายุทธศาสตร์
ชาติการค้า และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์
 โครงการวิจัย “จัดทายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC)”
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2560
 Tourism promotion in small and low-income provinces to reduces income
inequality: A case study on a provincial cluster in lower-northeastern Thailand
(Yasothon, Sisaket, and Amnat Charoen – YSA) ทุ น สนั บ สนุ น จาก ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 โครงการวิ จั ย “การกระจายความมั่ ง คั่ ง และนโยบายการคลั ง เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า” ทุ น
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทความทางวิชาการ
 บทความวิชาการเรื่อง “คนกับน้า ความเป็นธรรมและการรับมือ” หนังสือคนในกระแส
การเปลี่ยนแปลง สานักพิมพ์ประชาไท และ The Social Movement Watch ในปี 2556
 รายงานทีดีอาร์ไอ (TDRI Report) “บทสรุป แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก”
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558
 บทความวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า: สี่ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ” (Positioning Thailand in the Next Three Decades: Four Challenges to
Quality Growth) การเติบโตอย่างเป็นธรรม: การสร้างโอกาสและการลดความเสี่ยงของ
ประชาชน
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 บทความเรื่อง “การจัดสรรน้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรม คนใช้น้าตัวจริง
ต้องเจรจากัน” คอลัมภ์ วาระทีดีอาร์ไอ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558
 บทความเรื่อง “ขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยด้วย Big Data” คอลัมภ์ วาระทีดีอาร์ไอ หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 บทความเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขชุมชน: เปิดประตูสู่ชุมชนเป็นสุขอย่างยั่งยืนจังหวัด
ปทุมธานี” วาสารธรรมศาสตร์ ปที่ 37 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
การสอน/บรรยาย
 ผู้บรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพหุตัวแปรสาหรับ
การวิจัย (Multivariate Statistical Analysis for Research) สาหรับอาจารย์และบุคลากรวิจัย
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
 ผู้บรรยาย หัวข้อโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (LISREL, MINITAB, R and
STATA) รายวิชาสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคม (SA313) ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 ผู้บรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ด้วยโปรแกรม
NetDraw" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
 วิทยากร งานเสวนาวิชาการเรื่อง สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคม
วัฒนธรรมร่วมสมัย หัวข้อ Big Data กับสังคมศาสตร์ไทย วันที่ 25 กันยายน 2558
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อาจารย์ประจาวิชา ภาคนิพนธ์ (สม.418) ปีการศึกษา 2/2558 หลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา SO216
SO217
SO413
SO459
SA313
SA314

สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัยทางสังคมวิทยา (ปริญญาตรี)
สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัยทางสังคม (ปริญญาตรี)
การวิจัยเชิงสารวจ (ปริญญาตรี)
นโยบายทางสังคม (ปริญญาตรี)
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาหรับการวิจัยทางสังคม (ปริญญาตรี)
การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การ (ปริญญาตรี)
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SA502 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางสังคม (ปริญญาโท)
ผลงาน
 รางวัลผลการเรียนดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2556
 รางวัลผู้แทนเสนอผลการศึกษางานค้นคว้าอิสระ ในงาน Economics Seminar Day, 2014
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2557
 รางวัลเศรษฐทัศน์ สาขา “ข้อเสนอเค้าโครงงานวิจัยที่ด”ี จากผลงานเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรม
การผละงานประท้วง (Strike) ของแรงงานในสังกัดสหภาพแรงงานผ่านมุมมองของทฤษฏีเกมส์
(Game Theory) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ประชุมนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ
ประจาปี 2557
ความสนใจทางวิชาการ






นโยบายสังคม
ทุนมนุษย์ การศึกษา และการสาธารณสุข
ความยากจน ความเหลื่อมล้า และการกระจายรายได้
ประชากรศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเศรษฐมิติ
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