
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา

1 โครงการศึกษาผลกระทบในการน ามาตรฐานสินค้า

เกษตร ไปบงัคับเพื่อรองรับ AEC (ระยะที่ 2 : การ

วิเคราะหผ์ลกระทบเชิงบวกเชิงลบจากการก าหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีมีต่อโซ่อุปทานในสินค้า

เกษตรที่ศึกษา และแนวทางการย ามาตรฐานสินค้า

เกษตรไปบงัคับใช้)

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2 การด าเนนิการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตรในภมูิภาค (OPOAI) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

3 โครงการการศึกษาวิจัยและประเมินผลการ

ด าเนนิงานของโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนมุัติด าเนนิการในปงีบประมาณ 2557

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)



4 โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการ

ผลิตภณัฑ์หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ (CLUSTER 

OTOP) ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

5 โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการเพิ่ม

ศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินของ

สหกรณ์

ผศ.ดร.พิรุณา ไบโลวัส สหกรณ์

6 โครงการประเมินผลการด าเนนิงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบนัสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบญุชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

7 Rice Study Project ผศ.ดร.อรชส อรรถจินดา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

8 การติดตามและประเมินผลการปฏบิติังานด้าน

กิจการโทรคมนาคม

ผศ.ดร.อัครนนัท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์

9 โครงการข้อมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพื่อ

การแข่งขัน

ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



10 โครงการพัฒนาประกันภยัพืชผลในประเทศไทย ผศ.ดร.อิสริยา บญุญะศิริ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

11 โครงการประเมินผลการด าเนนิงานของ สบร. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

รศ.ดร.วินยั พุทธกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

12 โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการ

ด าเนนิงานของสถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)

รศ.ดร.วินยั พุทธกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

13 โครงการประเมินผลการด าเนนิงานของส านกังาน

คณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) ประจ าปี

งบประมาณ 2557

รศ.ดร.วินยั พุทธกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

14 โครงการด าเนนิกิจกรรมประเมินผลการด าเนนิ

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจ

อุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ AEC

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์

15 โครงการประเมินผลโครงการยกระดับขีด

ความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์

16 โครงการวิเคราะหศั์กยภาพ/ขีดความสามารถในการ

แข่งขัน และจัดท าแผนพัฒนากิจการโครงการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ

คุณภาพสินค้าหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ ประเภท

อาหารและเคร่ืองด่ืม

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์



17 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏบิติังานและผู้ประสานงานคลัส

เตอร์ โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและ

ยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน Cluster 

Development Agent : CDA

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์

18 โครงการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์

19 โครงการเชื่อมโยงและบรูณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ

PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน

อ.ดร.เดชรัต สุขก าเนดิ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

20 โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ (จังหวัด

ระยองและจังหวัดปราจีนบรีุ) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการ

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์

21 โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ (จังหวัด

ปทุมธาน ีจังหวัดชลบรีุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดสระบรีุ) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์

22 โครงการพัฒนาพื้นท่ีอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการ

ลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพ

เพื่อรองรับการลงทุน)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์



23 โครงการพัฒนาพื้นท่ีอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการ

ลงทุนในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแนน่ (ภายใต้

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อ

รองรับการลงทุน)

อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์

24 โครงการศึกษาระเบยีบการลงทุน/การท าธุรกิจ

สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐแทนซาเนยี และ

สาธารณรัฐเปรู ปงีบประมาณ 2557

อ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย เศรษฐศาสตร์

25 โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และ

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียของส านกังานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปงีบประมาณ 2557

อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์

26 โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Products 

Development-NPD) 2557

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

27 การประเมินระบบการรับรองกับเกษตรกรและ

การค้าพืชสวนระดับการผลิตในประเทศไทย

ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

28 การสังเคราะหโ์ซ่อุปทานล าไยและทุเรียน สู่นโยบาย

ส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.นงนชุ อังยุรีกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



29 ชุดโครงการวิจัยเชิงบรูณาการเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิ

ก้าบนพื้นท่ีสูง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทาง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่

โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557

อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



ผู้ว่าจ้าง

ส านกังานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ส านกังานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ส านกังานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์

โครงการพัฒนาวิชาการท่ีขออนมุัติด าเนนิการในปงีบประมาณ 2557

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ า

และการเกษตร (องค์การมหาชน)

WASEDA UNIVERSITY

ส่วนงานสนบัสนนุ

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏบิติังาน 

ส านกังานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม

ส านกัพัฒนาศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การมหาชน)



German International 

Cooperation GIZ Office

ส านกังานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)

ส านกังานคณะกรรมการวิจัย

แหง่ชาติ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถาบนัไทย-เยอรมัน

กรมส่งเสริมการเกษตร



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถาบนัไทย-เยอรมัน

ส านกังานสถิติแหง่ชาติ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มูลนธิิสถาบนัวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง (มูลนธิิ สวค.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

GOTTFRIED WILHELM 

LEIBNIZ UNIVERSITY 

HANNOVER

ส านกังานสนบัสนนุการวิจัย



สถาบนัวิจยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน)


