
ล าดบัที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

1
โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม

เปา้หมาย (เกษตรแปรรูป)

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2
โครงการการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้าน

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวของ สวทช.

รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ(สวทช.)

3

โครงการประเมินผลการด าเนนิงานของส านกังาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รอบ ๓

 ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์ ส านกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

4

โครงการประเมินผลประโยชนจ์ากงานวิจัยภายใต้

การด าเนนิงานของส านกังานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร ปงีบประมาณ 2561

ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

5

โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า

ของงานสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการประเมิน

งานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

6

โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดเก็บข้อมูล

ตามตัวชี้วัดเปา้หมายที่ 16 ท่ีส านกังานกิจการ

ยุติธรรมรับผิดชอบ

ดร.ศักด์ิสิทธิ์ บศุยพลากร เศรษฐศาสตร์ ส านกังานกิจการยุติธรรม

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนุมตัดิ าเนินการในปีงบประมาณ 2561

(1 ตลุาคม 25560- 30 กันยายน 2561)

ดา้นงานวิจัย



7
โครงการศึกษาเร่ืองการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ ดร.สันติ แสงเลิศไสว เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านกังานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การมหาชน)

8

โครงการประเมินผลการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการปฏบิติังานของส านกังานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ ส านกังานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การมหาชน)

9

โครงการจ้างเหมาการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย ป ี2561

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน

10

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการด าเนนิงานของ

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

(องค์กรมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร (องค์กรมหาชน)

11

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานแผน

บรูณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ประจ าป ีพ.ศ.

๒๕๖๐

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์ ส านกังานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมัน่คงของมนษุย์

12

โครงการทบทวนและวิเคราะหร์ายงานผลการศึกษา

ความเปน็ไปได้ผลประโยชนท่ี์จะได้รับและความ

คุ้มค่าของการลงทุนโครงการสร้างเคร่ืองก าเนดิแสง

ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV"

ผศ.ดร.อัครนนัท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์ สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ

มหาชน)
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โครงการศึกษาการประเมินผลกระทบโครงการ

ก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภณัฑ์ยาง

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์ ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ(สวทช.)

14

โครงการวิเคราะหผ์ลส าเร็จของการด าเนนิโครงการ

พัฒนาเพื่อเสริมความมัน่คงของชาติในบริบททาง

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความ

มัน่คง ส านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

15

โครงการที่ปรึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) รายไตรมาส ป ี

2561

รศ.ดร.บณัฑิต ชัยวิชญชาติ เศรษฐศาสตร์ ธนาคารออมสิน

16

โครงการการพัฒนาโครงการน าร่องการปรับตัวต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

ดร.อารียา โอบเิดียกวู เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาติ

17

โครงการการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า

สินค้าเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

สินค้าเกษตร (Demand Driven) ประจ าปี

งบประมาณ 2561 สินค้าข้าวโพด

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สินค้าเกษตร ส านกังานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า



18

โครงการวิจัยเพื่อขับเคล่ือนผลิตภาพแรงงานสู่ 

Thailand 4.0 เร่ืองการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม

ฝีมือแรงงานกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 5 

อุตสาหกรรมเปา้หมาย

รศ.ดร.บณัฑิต ชัยวิชญชาติ เศรษฐศาสตร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง

แรงงาน

19

โครงการส ารวจความพึงพอใจของตัวแทนจ าหนา่ย

หรือเอเย่นต์ในการใหบ้ริการจัดส่งสินค้าของ บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด (TBL)

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด 

(TBL)

20

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ

สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 

2561

ดร.ศักด์ิสิทธิ์ บศุยพลากร เศรษฐศาสตร์ สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เคร่ืองประดับแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)

21

โครงการประเมินผลการด าเนนิงาน ส.ส.ท. ประจ าปี

 2560 (การประเมินภายนอก)

ดร.เดชรัต สุขก าเนดิ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธาระแหง่ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

ประจ าป ีพ.ศ. 2560

22

Enhancing Research and Dialogue on 

Contract Farming in Lancang-Mekong 

Countries

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภ

ลักษณ์

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร Cambodia Development 

Resource Insitute

23
โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้า

ออนไลน์

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม



24

โครงการพฤติกรรมการบริโภคข้าวและปจัจัย

ก าหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอร่ี

ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย 

ฝ่ายเกษตร

25

โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ บทบาทของเกษตร

พันธสัญญาในการสนบัสนรุนกระบวนการปรับ

โครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การยกระดับการผลิตและ

การเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ผศ.ดร.อิสริยา บญุญะศิริ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย 

ฝ่ายเกษตร

26
Support the Development of Agriculture 

Climate Change Action Plan in Thailand

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์ มูลนธิิสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย


