
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา

1 โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทาง

การค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้า

อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย เศรษฐศาสตร์

2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการด าเนนิธุรกิจส าหรับ

สถานประกอบการเก็บรักษาข้าว

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

3 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ตาอ

มาตรการการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าข้าว

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

4 โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปร

รูปการเกษตรในภมูิภาค (OPOAI) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

5 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการด าเนนิงาน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบญุชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนมุัติด าเนนิการในปงีบประมาณ 2558

(1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)



6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์องค์กร ประจ าป ี2558

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบญุชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

7 โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนเิวศ

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์

8 โครงการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมัน่คงของมนษุย์ พ.ศ. 2560-2564

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์

9 โครงการเศรษฐศาสตร์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ในประเทศไทย

ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

10 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล ของ

ส านกังานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์

11 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏบิติังาน ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ประจ าป ี2557

ผศ.ดร.อัครนนัท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์



12 โครงการจ้างผู้รวบรวมจัดท าต้นฉบบัรายงานตาม

มาตรา 73 ของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏบิติังาน ตามพระราชบญัญัติ

องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์และกิจการ

โทรคมนาคม

ผศ.ดร.อัครนนัท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์

13 โครงการจัดท าเคร่ืองชี้วัดการพัฒนาโซ่คุณค่าข้าว ผศ.ดร.อิสริยา บญุญะศิริ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

14 โครงการประเมินผลการด าเนนิงานของ วช. 

ประจ าปงีบประมาณ 2558

รศ.ดร.วินยั พุทธกูล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

15 โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการ

ด าเนนิงานของสถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน) ในช่วงปงีบประมาณ 2558 (ต.ค. 

57 - ก.ย. 58)

รศ.ดร.วินยั พุทธกูล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

16 โครงการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC 

ปงีบประมาณ 2558

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลาวุฒิ เศรษฐศาสตร์

17 โครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางค์ ปทีี่ 1

 ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม

และยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน 

ปงีบประมาณ 2558

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลาวุฒิ เศรษฐศาสตร์



18 โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศใน

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลาวุฒิ เศรษฐศาสตร์

19 การวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบจากการน า

ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชนข์อง

ส านกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปงีบประมาณ 

2558

อ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

20 การศึกษาเพื่อส ารวจสถานการณ์พื้นฐาน อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

21 การปอ้งกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์

22 โครงการด าเนนิการทบทวนระบบการควบคุม

ภายในขององค์การคลังสินค้าและเพื่อรองรับ

โครงการของรัฐบาล

อ.ดร.มนต์ชัย พินจิจิตรสมุทร เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

23 โครงการประเมินความส าเร็จการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ป ี2558

อ.ดร.มนต์ชัย พินจิจิตรสมุทร เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

24 ด าเนนิกิจกรรมพัฒนาผู้ปฏบิติังานและผู้

ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) ภายใต้โครงการ

พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัส

เตอร์) ปงีบประมาณ 2558

อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์



25 โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และ

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียของส านกังานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปงีบประมาณ 2558

อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์

26 โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Products 

Development-NPD) 2557

อ.ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

27 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตรศักยภาพ

ผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม

อ.ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

28 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตรการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ใหม่รุก AEC

อ.ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



ผู้ว่าจ้าง

กระทรวงพาณิชย์

ส านกังานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ส านกังานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ส านกังานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ า

และการเกษตร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาวิชาการท่ีขออนมุัติด าเนนิการในปงีบประมาณ 2558

(1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ

สถาบนัส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม

 สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย

ส านกังานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมัน่คง

ของมนษุย์

The International Maize 

and Wheat Improvement 

ส านกังานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมัน่คง

ของมนษุย์

ส านกังานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคม



ส านกังานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคม

The World Bank Group

ส านกังานคณะกรรมการวิจัย

แหง่ชาติ

สถาบนัวิจัยแสงซินโครตอรน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ส านกังานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)

BRIA (Better Rice Intitative 

Asia)

ส านกังานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

องค์การคลังสินค้า

การเคหะแหง่ชาติ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


