
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา

1 การเสริมสร้างความยั่งยืนของโซ่อาหารโดยนโยบาย

ด้านคุณภาพและการจัดหาวัตถุดิบของสหภาพยุโรป

ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏบิติังานและผู้ประสานงานคลัส

เตอร์ OTOP งบประมาณจากคณะกรรมการ

อ านวยการ หนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ ปงีบประมาณ

 2559

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์

3 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการตามแผนพัฒนาพื้นที่

อุตสาหกรรมในพื้นที่ 15 จังหวัด (ภายใต้ค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อ

รองรับการลงทุน)

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานชิ เศรษฐศาสตร์

4 การปรับปรุงโครงสร้างงานด้านบคุลากรและการ

จัดท าเคร่ืองมือประเมินผลการปฏบิติังานของฝ่าย

งานและเจ้าหนา้ที่ ช.ส.ค.

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สหกรณ์

5 แผนกลยุทธ์ชุมนมุสหกรณ์เครดิตยูเนยีนแหง่

ประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) ป ี2560-2564

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สหกรณ์

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนมุัติด าเนนิการในปงีบประมาณ 2559

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)



6 ศึกษาความเปน็ไปได้ทางการเงิน การตลาด และกล

ยุทธ์ของการสร้างสถานท่ีดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

ของโรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน)

ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ เศรษฐศาสตร์

7 งานบริการท่ีปรึกษาเพื่อทบทวนแบบรายละเอียด

และจัดท าเอกสารประกวดราคาโครงการระบบ

รถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-ม.

ธรรมศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.อัครนนัท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์

8 โครงการการพัฒนาระบบการจัดท าค ารับรองและ

ติดตามประเมินผลการปฏบิติัราชการ

ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์

9 โครงการการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สหกรณ์

10 โครงการส ารวจความคิดเหน็ประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนนินโยบายของหนว่ยงานในกระบวนการยุติธรรม

ดร.ศักด์ิสิทธิ์ บศุยพลากร เศรษฐศาสตร์

11 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการ

แข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของ

ภาคบริการไทย

อ.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย เศรษฐศาสตร์

12 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาเปา้หมาย

เพื่อใหพ้ร้อมรับการเปดิเสรี AEC หลักสูตร "การ

พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ในตลาด AEC"

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



13 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาเปา้หมาย

เพื่อใหพ้ร้อมรับการเปดิเสรี AEC หลักสูตร "การ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาด

เวียดนาม

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

14 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์องค์กรประจ าป ี2559 

(ระยะที่ 2)

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบญุชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

15 การศึกษาแบบจ าลองอุปสงค์อุปทานข้าว โครงสร้าง

ต้นทุนและมูลค่าเพิ่ม โครงการพัฒนาแบบจ าลอง

เชิงพลวัตอุปสงค์และอุปทานข้าว โดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารวจระยะไกล ส านกังาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ เศรษฐศาสตร์

16 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2559

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์

17 โครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังองค์การไม่แสวงหา

ก าไรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



18 การประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนแม่บทแก้ไข

ปญัหาการท าลายทรัพยากรปา่ไม้ฯ ระยะที่ 10 ป ี

(พ.ศ. 2557-2566)ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙

รศ.ดร.วินยั พุทธกูล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

19 ศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงการบริหาร

จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และการ

ส ารวจความพึงพอใจของหนว่ยงานในสังกัดของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอ านวยการและ

บริหารจัดการของส านกังานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2559

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์

20 แนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทย เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใหก้ับข้าวไทยใน

ตลาดโลก

ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

21 การพัฒนาแบบประกันภยักุ้งของประเทศไทย ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

22 การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

23 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปร

รูปการเกษตรในภมูิภาคประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2559

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



24 โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ

สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ศักด์ิสิทธิ์ บศุยพลากร เศรษฐศาสตร์

25 โครงการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) ของ

สถาบนัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ดร.ศักดิสิทธิ์ บศุยพลากร

26 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแม่พิมพ์ส าหรับการ

ขยายตลาดในประเทศ

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ

27 การศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศ

เพื่อนบา้นต่อผลิตผลบนพื้นสูง ประจ าปงีบประมาณ

 พ.ศ.2559

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

28 การศึกษาความเปน็ไปได้ในการจัดการความเส่ียง

ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

29 การวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบจากการน า

ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน ์ของ

ส านกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปงีบประมาณ 

2558

ผศ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

30 สัญญาจ้างวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบจากการ

น าผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ของส านกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การ

มหาชน) จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 2559

ผศ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร



ผู้ว่าจ้าง

คณะกรรมาธิการยุโรป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย

สหกรณ์เครดิตยูเนยีนแหง่

ประเทศไทย จ ากัด

สหกรณ์เครดิตยูเนยีนแหง่

ประเทศไทย จ ากัด

โครงการพัฒนาวิชาการท่ีขออนมุัติด าเนนิการในปงีบประมาณ 2559

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)



โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การ

มหาชน)

บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ส านกันโยบายและประสานงาน

แผนกระบวนการยุติธรรม 

ส านกังานกิจการยุติธรรม

สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อ

การค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน)

ส านกัพัฒนาผู้ประกอบการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม



ส านกัพ มนาผู้ประกอบการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ (องค์การมหาชน)

ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

สถาบนัสารสนเทศทรััพยากรน้ า

และการเกษตร (องค์การมหาชน)

ส านกังานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองอ านวยการรักษาความ

มัน่คงภายในราชอาณาจักร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมโรงสี

ข้าวไทย

FAO

สถาบนัวิจัยและพัฒนาอััญมณี

และเคร่ืองประดับแหง่ชาติ 

(องค์การมหาชน) (สวอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับแหง่ชาติ 

(องค์การมหาชน)

แสงซินโครตรอน

โครงการสร้างความยั่งยืน

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(องค์การมหาชน)

ส านกังานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)

สวก.

ส านกัพัฒนาการวิจัยการเกษตร


